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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 12. března 2020, s termínem dodání 

stanovisek do 9. dubna 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 
Č. 

res. 

Resort Č. 

př. 

Z/D Připomínky Vypořádání 

1. Ministerstvo 

dopravy 

1. Z Zásadní připomínky: 

Návrh novely zákona o pozemních komunikacích (část devátá) 

K novelizačnímu bodu 1 (§ 40 odst. 9) 

V ustanovení § 40 odst. 9 návrhu zákona požadujeme slovo „veřejné“ 

nahradit slovy „veřejně přístupné“, neboť označení kategorie pozemní 

komunikace musí odpovídat terminologii používané zákonem č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

(viz např. § 7, § 40 odst. 4 písm. a) uvedeného zákona). V tomto směru 

požadujeme upravit také důvodovou zprávu k předmětnému ustanovení 

návrhu zákona. 

Vyhověno. 

Materiál bude upraven ve znění připomínky. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 

1. Ministerstvo 

dopravy 

2. Z Zásadní připomínky: 

Nad rámec návrhu zákona 

K ustanovení § 6 odst. 9 písm. e) zákona o daních z příjmů 

Požadujeme upravit ustanovení § 6 odst. 9 písm. e) zákona o daních 

z příjmů tak, aby korespondoval s obsahem ustanovení § 33 zákona č. 

77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci 

Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 77/2002 Sb.“). Na 

základě ustanovení § 33 zákona č. 77/2002 Sb. stanoví Ministerstvo 

dopravy ceny jízdného, přepravného a podmínky jejich uplatnění (tzv. 

tarify) pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, 

zaměstnanců státní organizace Správa železnic, zaměstnanců 

Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na 

zabezpečování, provozování drážní dopravy, a jejich rodinných 

příslušníků, a rovněž poživatelů důchodů, kteří pracovali v oblasti 

drážní dopravy, a jejich rodinných příslušníků. V praxi se jedná o 

poskytování tzv. režijních výhod (karet, jízdenek) osobám shora 

uvedeným. Ustanovení § 6 odst. 9 písm. e) zákona o daních z příjmů 

však neodůvodněně osvobozuje od daně z příjmů režijní výhody 

Nevyhověno.  
Daňové zvýhodnění ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek je 

historicky striktně určeno pouze pro zaměstnance zaměstnavatele 

provozujícího veřejnou dopravu osob. Toto doporučení je nad rámec 

navrhovaného zákona, čehož si je vědomo i samo připomínkové místo.  

Jednou z priorit vyplývajících z programového prohlášení vlády je 

zjednodušení a zpřehlednění daňového systému prostřednictvím 

redukce výjimek z placení daní z příjmů při současném zvýšení 

efektivity daňového systému. Se změnou se z uvedených důvodů 

nepočítá. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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poskytované pouze zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravou 

osob (tedy fakticky akciovou společností České dráhy) svým 

zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, což považujeme za 

omezující (zužující). Požadujeme proto, aby byly od daně z příjmů 

osvobozeny rovněž jízdní výhody poskytované zaměstnancům 

Ministerstva dopravy, Drážního úřadu a státní organizace Správa 

železnic a jejich rodinným příslušníkům, jakož i poživatelům důchodů, 

kteří pracovali v oblasti drážní dopravy (a jejich rodinným 

příslušníkům). 

1. Ministerstvo 

dopravy 

3. D Doporučující připomínky: 

Návrh novely zákona o daních z příjmů (část šestá) 

K novelizačnímu bodu 2 (§ 4 odst. 1 písm. b)) 

Doporučujeme vypustit bez náhrady novelizační bod 2, neboť 

prodloužení časového testu k posouzení splnění podmínek pro 

osvobození od daně z příjmů u příjmu získaného z prodeje nemovité 

věci nepoužívané pro vlastní bydlení z 5 na 15 let nepovažujeme za 

vhodné. Navrhovaná změna je zdůvodněna snahou řešit spekulace 

s častým prodejem bytů a s tím spojené získávání nezdaněných příjmů. 

Dle našeho názoru je však navrhované opatření nesystémové a 

nepovede k zamýšlenému cíli. Doporučujeme proto řešit předmětnou 

problematiku doplněním zákona o místních poplatcích o poplatek 

související s užíváním nemovité věci určené k bydlení pro jiné účely, 

než je bydlení, a doplněním zákona o dani z nemovitých věcí o možnost 

stanovit zvýšenou sazbu této daně u obytných domů, které nejsou 

využívané k bydlení nejméně po dobu 5 let a nebyla u nich ukončena 

rekonstrukce do 8 let po jejich uvolnění nájemníky. V praxi totiž 

dochází k nákupu celých bytových domů, v mnoha případech 

i s nájemníky, kteří jsou následně vystěhováni s odůvodněním nutné 

potřeby rekonstrukce domu. Často jsou však bytové domy po 

provedené rekonstrukci využívány jako hotely nebo kanceláře, tedy 

k jinému účelu, než je bydlení. Výjimkou nejsou ani případy, kdy jsou 

vyprázdněné domy ponechány beze změny a chátrají. Navrhuje se tedy 

problémy se spekulanty řešit komplexním způsobem a účinně tak 

přispět k ochraně bytového fondu. 

Vysvětleno. 

Navržená úprava je jedním z kroků naplňujících programové prohlášení 

vlády ve vztahu k záměru na omezování a rušení daňových výjimek, 

kterých zákon o daních z příjmů obsahuje poměrně mnoho.  

Problémy, na které je v připomínce poukazováno, neřeší ponechání 

stávajícího časového testu. Zároveň z připomínky neplyne, proč 

navržená změna (tj. prodloužení časového testu) je nesystémová a 

nepovede k zamýšlenému cíli. 

Novelizace ustanovení ve smyslu prodloužení časového testu pro 

osvobození se považuje za víc než vhodnou, neboť daňová praxe 

ukazuje, že stanovená pětiletá lhůta časového testu pro osvobození v 

dosavadním znění zákona je za více jak 25 let své bezezměnné platnosti 

nevyhovující a nelze již hovořit o daňové optimalizaci, ale o získávání 

nezdaněných příjmů, kdy kupující nemovité věci (zejména pozemků 

pro výstavbu) v mnoha případech záměrně čeká na uplynutí pětileté 

lhůty. Navíc se nově v tomto ustanovení obdobně jako v dosavadním § 

4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů navrhuje možnost daňový 

dopad při nesplnění časového testu doby trvání vlastnictví 15 let 

eliminovat při využití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové 

potřeby. 

Tento novelizační bod byl přesunut do návrhu zákona, kterým se 

zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 

nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další 

související právní předpisy, a který vláda schválila dne 30. dubna 2020. 

Při projednání tohoto návrhu vlády došlo ke zkrácení doby na 10 let.  

 

Vyjádření k vypořádání  

Připomínkové místo bere na vědomí vypořádání. 

 

1. Ministerstvo 

dopravy 

4. D Doporučující připomínky: 

Návrh novely zákona o daních z příjmů (část šestá) 

K novelizačnímu bodu 3 (§ 4 odst. 1 písm. b)) 

Vysvětleno. 

Nastavení této změny časového testu není pouze cestou k omezení 

spekulací, ale také je nutno ji posuzovat z hlediska systémovosti a 

koncepčnosti.   

Lhůta časového testu, která se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto 
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V ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) návrhu zákona doporučujeme doplnit 

výjimku z uplatnění časového testu pro případy, kdy jde o prodej 

nemovité věci nabyté děděním od zůstavitele, který byl příbuzným 

v řadě přímé nebo manželem prodávajícího, nebo pokud jde 

o vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem nabytým děděním 

od takového zůstavitele. Institut dědění nelze dle našeho názoru 

považovat za spekulaci, a proto doporučujeme v takovém případě 

časový test neuplatňovat. 

nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, který byl 

příbuzným v řadě přímé nebo manželem prodávajícího, nebo pokud jde 

o vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem nabytým děděním od 

takového zůstavitele je v současném platném znění zakotvena a v 

kontextu navrhované úpravy není záměrem tento koncept měnit a 

zavádět novou výjimku v rámci daného ustanovení. 

Tento novelizační bod byl přesunut do návrhu zákona, kterým se 

zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 

nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další 

související právní předpisy, a který vláda schválila dne 30. dubna 2020. 

1. Ministerstvo 

dopravy 

5. D Doporučující připomínky: 

Návrh novely zákona o daních z příjmů (část šestá) 

K novelizačnímu bodu 7 (§ 4b) 

Do nového ustanovení § 4b návrhu novely zákona o daních z příjmů 

doporučujeme doplnit, že od daně z příjmů je osvobozen i příjem, který 

bude použit jako mimořádná splátka úvěru čerpaného výhradně 

k obstarání vlastní bytové potřeby poplatníka nebo k obstarání bytové 

potřeby člena jeho rodiny, pokud současně půjde o úvěr, na základě 

něhož bude poplatník oprávněn provést snížení základu daně dle § 15 

odst. 3 tohoto zákona. Jsme toho názoru, že použití příjmů na splácení 

úvěrů (hypoték) čerpaných výhradně k zajištění bytových potřeb 

poplatníka nebo členů jeho rodiny patří do kategorie „obstarání vlastní 

bytové potřeby“ a takové příjmy mají být rovněž osvobozeny od daně 

z příjmů. 

Vysvětleno. 

Vymezení bytové potřeby je obsaženo ve stávajícím § 15 odst. 3 zákona 

o daních z příjmů. Splacení úvěru nebo zápůjčky použitých 

poplatníkem na financování bytových potřeb je za bytovou potřebu 

považováno již v současnosti (§ 15 odst. 3 písm. h) zákona o daních z 

příjmů). Kromě toho, smyslem § 4b zákona o daních z příjmů není 

upravit výčet osvobození od daně z příjmů fyzických osob, ale stanovit 

podmínky pro uplatnění osvobození, které je navázáno na institut 

bytové potřeby. 

Tento novelizační bod byl přesunut do návrhu zákona, kterým se 

zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 

nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další 

související právní předpisy, a který vláda schválila dne 30. dubna 2020. 

4. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

1. Z Obecné připomínky: 

Stravenkový paušál – odhady rozpočtových dopadů jsou podseknuté. 

Dle několika veřejně dostupných analýz se ukazuje, že rozpočtové 

dopady mohou být výrazně podseknuté. Některé z nich počítají, že 

optimální výpadek se bude pohybovat kolem 9 mld. Kč namísto 2,6 

mld. Kč výpočtu MF. Zde vidíme zásadní problém. Nelze totiž 

předpokládat, že na paušál přejdou jen ti, kteří teď stravenky 

nenabízejí, a to ještě v míře 1 milion zaměstnanců, to je opravdu 

minimalistická varianta. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

V důvodové zprávě i v RIA je odhadovaný dopad zavedení peněžitého 

příspěvku na stravování vyčíslen v celkové výši 4,9 mld. Kč (vč. 

dopadů na zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatelů) na úrovni 

veřejných rozpočtů. Částka 2,6 mld. Kč, která je zmiňována 

v připomínce, je kumulativní dopad více opatření, a to zavedení 

stravenkového paušálu a prodloužení lhůty pro osvobození příjmů 

z prodeje nemovité věci, a na úrovni státního rozpočtu. Takto je částka i 

v příslušných dokumentech popsána. 

Odhad rozpočtových dopadů zavedení peněžitého příspěvku na 

stravování (uvedeno i v důvodové zprávě a v RIA) vycházel z 

předpokladu, že příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu 

poskytnou zaměstnavatelé zaměstnancům, kteří v současné době 

nepobírají stravenky a ani nemají možnost závodního stravování. 

S tím, že pokud zaměstnavatelé začnou nově zaměstnancům poskytovat 

peněžitý příspěvek místo stávajícího režimu, žádné dodatečné 

rozpočtové dopady to nepřinese, protože jak stávající daňově 
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zvýhodněné formy poskytovaného stravování, tak tato nová forma je od 

daně osvobozena a není zpojistněna. 

Vzhledem k současné ekonomické situaci byla podstatným způsobem 

snížena predikce daní z příjmů, proto dopady uvedené v RIA a 

v důvodové zprávě jsou nadhodnocena. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo obecnou zásadní připomínku č. 1 překvalifikovalo 

na doporučující. Připomínkové místo předpokládá, že ještě dojde 

k přepočítání, resp. zpřesnění rozpočtových dopadů navržené právní 

úpravy a s jeho výsledky budeme seznámeni.  

4. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

2. D ČR se v důsledku koronavirové krize dostala do úplně nové 

hospodářské situace. Do situace, kdy v důsledku změn ekonomických 

procesů bude třeba kompletně přenastavit daňový systém. Tento 

balíček by měl být dle našeho názoru stažen jako celek a MF by mělo 

přijít s úplně novým, který bude reagovat na recesi, která s největší 

pravděpodobností nyní přijde. Koneckonců i dopady do veřejných 

rozpočtů jsou počítány na dobu před koronavirovou krizí. Tzn., jsou 

počítány na hospodářský růst. Dnes už se ale počítá s propadem kolem 

5 % HDP a špatně nastavený daňový mix, který nereaguje na změnu 

ekonomiky, může zhoršenou situaci ještě prohloubit. 

Tato připomínka je doporučující. 

Nevyhověno. 

Tento zákon je navrhován a projednáván v běžném legislativním 

režimu, tedy včetně řádných připomínkových řízení, v rámci nichž je 

možno vést diskusi o navrhovaných změnách. Na aktuálnosti řešených 

témat nemá současná situace vliv. Vzhledem k současné ekonomické 

situaci byla podstatným způsobem snížena predikce daní z příjmů, 

dopady tak budou podrobeny novému propočtu.   

4. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

3. Z K části šesté - změna zákona o daních u příjmů 

K bodu 8 [§ 6 odst. 9 písm. b)] a k bodu 23 [§ 24 písm. j) bod 4] 

Slova "zaměstnancům odměňovaných platem" požadujeme nahradit 

slovy "zaměstnancům podle § 6 odst. 7 písm. a)".  

Pro stejný okruh zaměstnanců nelze v jednom zákoně používat různé 

pojmy, resp. definice. Pojem „zaměstnancům podle § 6 odst. 7 písm. 

a)“ je používán i v dalších ustanoveních zákona, která nejsou novelou 

dotčena (např. § 24 odst. 2 písm. k) body 2 a 3.) a v předloženém 

návrhu nebyla změněna ani definice zavedená v § 6 odst. 7 písm. a). 

Navržené znění by vedlo k aplikačním nejasnostem a dotazům, zda jde 

o stejný okruh zaměstnanců, které by byly směřovány i na Ministerstvo 

práce a sociálních věcí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak. 

Obecně lze říci, že použitá formulace „zaměstnanců odměňovaných 

platem“ je legislativně technicky vhodnější než používání odkazů na 

jiná ustanovení zákona, která opět odkazují na ustanovení jiného 

zákona, čímž se přispívá k větší srozumitelnosti textu zákona. 

V rámci ZDP tak budou slova „zaměstnanci podle § 6 odst. 7 písm. a) 

ZDP“ nahrazena slovy „zaměstnanci odměňované platem“ a v § 6 odst. 

7 písm. a) ZDP budou slova „zaměstnance zaměstnavatele, který je 

uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce“ nahrazena slovy „zaměstnance 

odměňovaného platem“.  

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 

4. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

4. D K části šesté - změna zákona o daních u příjmů 

K bodu 24 [§ 24 odst. 2 písm. k) bod 1] 

Doporučujeme, aby byla z návrhu vypuštěna slova " nebo hybridní 

pohon kombinující spalovací motor a elektromotor", nebo aby bylo i v 

Vysvětleno. 

Úprava ustanovení reaguje na vyvstávající problém s prokazováním 

výdajů za spotřebovanou elektřinu, ke kterému dochází u těch vozidel, 

která používají jako pohonnou hmotu elektřinu. K této situaci dochází 

jak v případě elektromobilů, tak i hybridních vozidel, proto je vypuštění 
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těchto případech umožněno používat průměrné ceny pohonných hmot 

stanovené pro účely poskytování cestovních náhrad podle zákoníku 

práce u všech typů pohonných hmot. 

U zaměstnanců v pracovním poměru se bude u vozidel na hybridní 

pohon kombinující spalovací motor a elektromotor používat průměrná 

cena elektřiny pouze v případě, že tento postup bude pro zaměstnance 

výhodnější než použití prokázané ceny nebo vyhlášené ceny pohonné 

hmoty pro spalovací motor. Nedá se přesně určit, zda a jakou 

vzdálenost ujelo vozidlo na elektromotor a zda a jakou vzdálenost 

na spalovací motor. V takovém případě je třeba podle základní zásady 

zvláštní zákonné ochrany zaměstnance [§ 1a odst. 1 písm. a) zákoníku 

práce] zvolit postup, který je pro zaměstnance nejpříznivější (taktéž § 

18 zákoníku práce). Z tohoto důvodu doporučujeme zobecnit možnost 

použití průměrné ceny u všech pohonných hmot stejně, jako je tomu v 

§ 24 odst. 2 písm. k) bodě 3 a jako je tomu u zaměstnanců v pracovním 

poměru, pokud zákon na prováděcí předpis k zákoníku práce odkazuje. 

slov dle návrhu neopodstatněné. 

Vzhledem k obtížím, se kterými se zaměstnavatel musí potýkat při 

přesném stanovení hodnoty objemu spotřebovaného dílčího druhu 

pohonné hmoty při konkrétní soukromé cestě zaměstnance, lze 

připustit, že je možné stanovit objem spotřebované pohonné hmoty při 

soukromých cestách nikoliv samostatně za každou jednotlivou 

soukromou cestu zaměstnance, ale jako poměr za celý kalendářní 

měsíc. V daném případě by tedy bylo irelevantní, jaký konkrétní typ 

pohonné hmoty by zaměstnanec při dílčí soukromé cestě spotřeboval. 

Objem konkrétní pohonné hmoty užité při všech soukromých cestách 

zaměstnance by se za příslušný celý kalendářní měsíc stanovil souhrnně 

jako násobek celkově spotřebované pohonné hmoty (fosilní a/nebo 

elektrické energie) a poměru množství soukromých cest v km a 

celkových cest v km za daný kalendářní měsíc.  

To znamená, že množství spotřebované elektrické energie pro účely 

stanovení nepeněžního příjmu by tedy bylo možné určit jako násobek 

celkového objemu spotřebované elektrické energie za kalendářní měsíc 

a poměru soukromě ujetých cest a všech cest za daný kalendářní měsíc. 

Obdobně pak bude postupováno při stanovení výše nepeněžního příjmu 

v případě spotřeby fosilního paliva pro soukromé cesty zaměstnance. 

Samozřejmě nelze přitom vyloučit i přesnější způsob stanovení 

množství spotřebované dílčí pohonné hmoty z evidence, pokud by ji 

měl zaměstnavatel k dispozici (například z palubního počítače 

hybridního vozidla). Nezbytným předpokladem pro aplikaci výše 

uvedeného postupu je důsledně a prokazatelně vedená evidence jízd. V 

každém případě je nutno vycházet z prokázaných údajů, tak jak je 

definuje zákon o daních z příjmů.  

Na druhé straně, pokud by vozidlo zahrnuté v obchodním majetku 

nebylo zaměstnanci poskytnuto pro soukromé účely, zaměstnavatel by 

si výdaje na spotřebované pohonné hmoty, tj. fosilní palivo i 

elektrickou energii, mohl uplatnit ve výdajích (nákladech) do výše, 

které mu legislativa umožňuje, avšak v případě fosilního paliva by se 

muselo jednat o výdaj (náklad) prokázaný, u elektrické energie by bylo 

možné připustit referenční cenu dle vyhlášky MPSV. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

1. D K části první, čl. I 

Doporučujeme vypustit slova „, zákona č. 264/2016 Sb.“, neboť tímto 

zákonem nebylo předmětné ustanovení novelizováno. 

Vyhověno. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

2. D K části třetí, čl. IV 

V souladu s čl. 28 odst. 3 věty druhé Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme doplnit nadpis nad článkem IV upravujícím přechodná 

ustanovení.  

Vyhověno. 

Text návrhu byl upraven. 
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5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

3. D K části čtvrté, čl. V, úvodní větě 

Doporučujeme vložit čárku mezi slova „zákona č. 402/2010 Sb.“ a 

„zákona č. 375/2011 Sb.“ 

Vyhověno. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

4. D K části čtvrté, čl. VI, bodu 1, části osmé, čl. XIII, bodu 1, části 

osmnácté, čl. XXV 

V navržené formulaci přechodného ustanovení zákona o ochraně 

zemědělského půdního fondu v bodu 1 postrádáme srozumitelné 

stanovení hranice, od které se již použije nová právní úprava úroků z 

prodlení, kdy podle důvodové zprávy se na úroky z prodlení vzniklé 

přede dnem nabytí účinnosti předkládaného zákona použije dosavadní 

úprava a na úroky z prodlení vzniklé ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona se již použije nová úprava. Podle našeho názoru není zcela 

přesné formulovat toto pravidlo slovy „úrok z prodlení podle zákona … 

se uplatní do dne …“ a „ode dne ... se na tento úrok uplatní zákon …“. 

Uvedené shledáváme problematickým zejména ve druhé větě, ze které 

výše uvedené neplyne ani nepřímo – hovoří se zde pouze o „tomto 

úroku“ (nikoliv tedy například o „úroku vzniklém ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona“). Doporučujeme tedy předmětný bod 

přeformulovat např. takto: „Na úrok z prodlení vzniklý přede dnem 

předcházejícím dni nabytí účinnosti tohoto zákona, u něhož trvají 

podmínky pro jeho vznik ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

uplatní zákon č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona. Na úrok z prodlení vzniklý ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona se uplatní zákon č. 334/1992 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ 

Z navržené formulace by mělo být i jednoznačnější, že se na předmětné 

úroky z prodlení použije celá úprava úroku z prodlení podle zákona o 

ochraně zemědělského půdního fondu (tedy např. včetně dosavadního § 

12 odst. 5), nikoliv tedy pouze úprava výše úroku z prodlení, jak by se 

mohlo jevit z použité formulace (viz především slova ve větě první 

„úrok z prodlení podle zákona …“). 

Výše uvedené platí i ve vztahu k přechodnému ustanovení lesního 

zákona v bodu 1. V tomto případě doporučujeme nahradit navrženou 

formulaci tímto zněním: „Na penále vzniklé přede dnem 

předcházejícím dni nabytí účinnosti tohoto zákona, u něhož trvají 

podmínky pro jeho vznik ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

uplatní zákon č. 289/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona. Penále vzniklé ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona se považuje za úrok z prodlení a uplatní se na něj zákon 

č. 289/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona.“ 

Vysvětleno. 

Navržené znění přechodného ustanovení je standardní formulací, která 

již byla použita zejména v rámci novely daňového řádu, kterou dojde 

k revizi sankčního systému v rámci správy daní a na kterou předmětné 

novely bezprostředně navazují (viz sněmovní tisk č. 841). Pokud jde o 

formulaci „úrok z prodlení podle zákona ve znění…“, standardně se jí 

rozumí kompletní úprava daného úroku v dané časové verzi zákona.   
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Výše uvedené dále platí i ve vztahu k přechodnému ustanovení zákona 

o obalech v bodu 1. V tomto případě doporučujeme formulovat 

přechodné ustanovení obdobně jako výše u přechodného ustanovení 

zákona o ochraně zemědělského půdního fondu v bodu 1.   

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

5. D K části páté, čl. VII, bodu 2 

i.Pojem „část obce“ je definován jednak v § 27 odst. 2 zákona o 

obcích, jednak v § 31 odst. 3 písm. c) zákona o základních 

registrech. Z uvedených ustanovení vyplývá, že část obce nemá (na 

rozdíl například od katastrálního území) stanovené hranice. Pokud 

tedy obec využije možnost stanovit rozdílné koeficienty pro 

jednotlivé své části a toto území vymezí pouze názvem části obce, 

může být sporné, které parcely a nečíslované stavební objekty do 

této části skutečně spadají. Takové území by mělo být jednoznačně 

definováno katastrálním územím, případně výčtem jednotlivých 

parcel, což ze zákona přímo nevyplývá. 

Doporučujeme proto buď slovní spojení „jednotlivá část obce“ 

přeformulovat, nebo v zákoně blíže stanovit, jakým způsobem má 

obec toto území v obecně závazné vyhlášce vymezit, tedy například 

podle katastrálního, resp. katastrálních území, výčtem parcel apod. 

ii.Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slova „pro všechny 

nemovité věci na území“, neboť tato slova se pouze opakují 

z předchozí části ustanovení. Současně doporučujeme zvážit 

vypuštění čárky před slovy „nebo jednotlivé části“. Po vypuštění 

těchto slov by tak předmětná část ustanovení zněla takto: „Obec 

může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovité věci na 

území celé obce(,) nebo jednotlivé části obce stanovit…“, z čehož by 

měl být srozumitelný záměr předkladatele o způsobu stanovení 

místního koeficientu pouze pro některé části obce popsaný 

v důvodové zprávě. 

Vysvětleno. 

Pojem „část obce“ je v zákoně o dani z nemovitých věcí obsažen od 

jeho počátku. Podle § 6 odst. 4 písm. b) a § 11 odst. 3 písm. a) je totiž 

umožněno obcím obecně závaznou vyhláškou upravit koeficient podle 

počtu obyvatel i pro jednotlivé části obce.  

Doplnění ustanovení blíže vymezujícího „část obce“ je podle 

Ministerstva financí nadbytečné, neboť se tímto ponechává jednotlivým 

obcím možnost vymezit si část obce podle svých potřeb. Částí obce tak 

může být městská část resp. městský obvod podle zákona o obcích, ale 

může jí být i libovolná jiná oblast vymezená obcí v obecně závazné 

vyhlášce, tedy může jít i o vymezené parcely určené svými parcelními 

čísly. Současně je však důležitá přesná identifikace takové části obce 

v obecně závazné vyhlášce, neboť způsob této identifikace má zásadní 

vliv na správné stanovení daně z nemovitých věcí. Toto podle 

dostupných údajů nečiní obcím problém. 

Ministerstvo financí se tedy domnívá, že vzhledem ke zkušenostem 

obcí s vymezováním částí obcí v případě koeficientu podle počtu 

obyvatel není nutné přistoupit k odlišné právní úpravě v případě 

místního koeficientu. 

Vysvětleno. 

Ministerstvo financí má za to, že opakování slov „pro všechny 

nemovité věci na území“ naopak potvrzuje zamýšlený stav, kdy v obou 

případech, tedy jak v případě území celé obce, tak i v případě území 

části obce, se stanovení koeficientu musí vztahovat na všechny 

nemovité věci ve vymezeném území.  

Použití čárky mezi těmito dvěma způsoby stanovení místního 

koeficientu má v tomto případě vylučovací význam, protože obec 

nemůže využít místní koeficient zároveň pro území celé obce i pro 

jednotlivou část (nebo části) území obce. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

6. D K části páté, čl. VII, bodu 3 

i. Doporučujeme zestručnit znění navrhovaného § 12e odst. 1 takto: 

„Pro účely daně z pozemků je rozhodující druh pozemku evidovaný 

v katastru nemovitostí bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnému 

stavu.“ Úvodní slova „Je-li o pozemku evidován v katastru 

nemovitostí jeho druh, “ jsou nadbytečná, neboť skutečnost, že toto 

Vyhověno. 

Text návrhu byl upraven. 
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ustanovení platí na případy, kdy je druh pozemku evidován 

v katastru nemovitostí, vyplývá ze zbývající části ustanovení a také 

z odstavce 2, který se výslovně vztahuje na případy, kdy není o 

pozemku evidován v katastru nemovitostí jeho druh. 

ii.Není jasné, proč je v odstavcích 1 a 2 odlišně vymezeno, pro jaké 

účely je rozhodující druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí 

(odstavec 1 – „pro účely daně z pozemků), resp. skutečný stav 

pozemku odpovídající jednotlivým druhům pozemků podle 

katastrálního zákona (odstavec 2 – „pro určování základu a sazby 

daně z pozemků“). Odstavec 1 vymezuje tento účel obecněji, což se 

jeví jako vhodnější, zatímco odstavec 2 vztahuje účel pouze k 

určování základu a sazby daně; asi by se však i na základě tohoto 

ustanovení mělo určit, zda se i na takový druh pozemku vztahuje 

místní koeficient, nebo zda se jedná o pozemek podle § 5 odst. 1, u 

kterého se daň místním koeficient nenásobí. Proto doporučujeme 

uvedené formulace v odstavcích 1 a 2 sjednotit, tedy nahradit slova 

„určování základu a sazby“ slovem „účely“. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

7. D K části šesté, čl. IX, bodu 31 

Doporučujeme vložit před slova „výnosu dluhopisu“ předložku „z“. 

Vyhověno jinak. 

Na základě jiné připomínky byla textace daného ustanovení 

přeformulována. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

8. D K části sedmé, čl. XI, úvodní větě 

Doporučujeme nahradit slova „zákona č. 150/2000 Sb., zákona 

č. 132/2000 Sb.“ slovy „zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 

Sb.“. 

Vyhověno. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

9. D K části osmé, čl. XII, úvodní větě 

Doporučujeme nahradit slova „zákona č. 344/2013 Sb.“ slovy 

„zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.“. 

Vyhověno. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

10. D K části deváté, čl. XIV, úvodní větě  

Doporučujeme nahradit: 

- slova „zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 256/2002 Sb.“ slovy 

„zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb.“,  

- slova „zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb.“ slovy 

„zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.“ a  

- slova „zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona 

č. 18/2012 Sb.“ slovy „zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., 

zákona č. 196/2012 Sb.“. 

Vyhověno. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

11. D K části jedenácté, čl. XVI, úvodní větě 

Doporučujeme vypustit slova „zákona č. 285/2009 Sb.,“ před slovy 

„zákona č. 281/2009 Sb.“ (vyskytuje se v úvodní větě dvakrát). 

Vyhověno. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

12. D K části dvanácté, čl. XVII 

Doporučujeme vypustit slova „, zákona č. 261/2011 Sb., zákona 

Vyhověno. 
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č. 81/2015 Sb.“, protože předmětné ustanovení nebylo uvedenými 

zákony novelizováno. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

13. D K části třinácté, čl. XVIII 

S ohledem na to, že cílem návrhu je snížení daňové nerovnosti mezi 

dvěma druhy příspěvků na stravování (peněžitého a nepeněžitého), není 

jasné, proč peněžitý příspěvek na stravování nebude moci být i nadále 

podpořen z fondu kulturních a sociálních potřeb (str. 106 důvodové 

zprávy). Doporučujeme tedy, aby vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu 

kulturních a sociálních potřeb, byla změněna, a reagovala tak na 

navrhovanou změnu úpravy peněžitého příspěvku na stravování, popř. 

doporučujeme tuto skutečnost alespoň blíže zdůvodnit v důvodové 

zprávě. 

Vyhověno.  

Bylo doplněno o možnost hradit peněžitý příspěvek na stravování 

příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb. Současně bude 

novelizována vyhláška č. 114/2002 Sb. s účinností k 1. lednu 2021. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

14. D K části třinácté, čl. XIX 

Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné navázat započetí aplikace 

nového znění § 69 rozpočtových pravidel výslovně na účinnost části 

upravující změnu zákona o daních z příjmů (ne tedy na účinnost celého 

zákona), neboť právě po účinnosti této části má být podle důvodové 

zprávy navrhované znění § 69 aplikováno. Předkládaný zákon totiž 

stanoví pro několik částí návrhu různá data nabytí účinnosti, tudíž 

hrozí, že by v důsledku změny ustanovení o nabytí účinnosti návrhu 

v průběhu legislativního procesu došlo k odložení aplikace 

předmětného ustanovení. 

Vysvětleno. 

Účinnost obou částí novely (tj. jak zákona o daních z příjmů tak 

rozpočtových pravidel) je nastavena tak, aby nastala v tentýž okamžik, 

tj. k začátku téhož zdaňovacího období.  Implicitně tedy dochází 

k vazbě na účinnost části týkající se zákona o daních z příjmů, jelikož 

zde je ustáleným pravidlem, že změny v právní úpravě se mají projevit 

až s novým zdaňovacím obdobím. Z toho důvodu je stejná formulace 

užita také v případě změn rozpočtových pravidel. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

15. D K části čtrnácté, čl. XX 

Doporučujeme vypustit slova „, zákona č. 297/2011 Sb., zákona 

č. 48/2016 Sb.“, protože předmětné ustanovení nebylo uvedenými 

zákony novelizováno. 

Vyhověno. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

16. D K části šestnácté, čl. XXII 

Doporučujeme vypustit slova „, zákona č. 67/2006 Sb., zákona 

č. 202/2015 Sb.“, protože předmětné ustanovení nebylo uvedenými 

zákony novelizováno. 

Vyhověno. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

17. D K části sedmnácté, čl. XXIII 

Doporučujeme vypustit slova „zákona č. 320/2002 Sb.,“ a slova „, 

zákona č. 250/2016 Sb.“, protože předmětné ustanovení nebylo 

uvedenými zákony novelizováno. 

Vyhověno. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

18. D K části osmnácté, čl. XXIV 

Doporučujeme nahradit slova „zákona č. 149/2017 Sb. a zákona 

č. 183/2017 Sb.,“ slovy „a zákona č. 149/2017 Sb.,“, protože zákonem 

č. 183/2017 Sb. nebylo předmětné ustanovení novelizováno. 

Vyhověno. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

19. D K části devatenácté, čl. XXVI 

Doporučujeme vypustit slova „zákona č. 228/2005 Sb., zákona 

č. 296/2008 Sb.,“ a slova „, zákona č. 44/2013 Sb.“, protože předmětné 

ustanovení nebylo uvedenými zákony novelizováno. 

Vyhověno. 
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5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

20. D K části dvacáté deváté, čl. XXXVII, bodu 12 

V navrhovaném znění § 32 odst. 1 písm. c) doporučujeme vložit slovo 

„jejich“ před slova „předání nebo vrácení“. 

Vyhověno. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

21. D K části dvacáté deváté, čl. XXXVII, bodu 16 

Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slovo „příslušný“ před 

slovem „dokument“. Stejně tak doporučujeme vypustit toto slovo ze 

stávajícího znění § 34 odst. 2 věty první. 

Nevyhověno. 

V daném případě se jedná o normu požadující alternativní přiložení 

dokumentu odpovídajícího dané situaci. Připomínkou navržená úprava 

by vedla k možnému výkladu, že jde o kumulativní přiložení více 

dokumentů.  

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

22. D K části dvacáté deváté, čl. XXXVII, bodu 17 

Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodnější vyjádřit skutečnost, že 

držitel je v případě uvedeném v tomto bodu povinen postupovat 

obdobně podle věty první, tj. jednak oznámit správci daně předmětnou 

skutečnost, jednak uvést její důvody, a to ve stanovené lhůtě, spíše než 

slovy „držitel je obdobně povinen oznámit…“ takto: „Držitel je 

povinen postupovat obdobně, dojde-li k porušení kontrolní pásky, 

kterou byl označen líh, který nebyl uveden do volného daňového 

oběhu.“.  

Vyhověno. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

23. D K části dvacáté deváté, čl. XXXVII, bodu 30 

Doporučujeme vložit čárku před slova „a správce“. 

Nevyhověno. 

Jedná se o kumulativní výčet se spojkou „a“. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

24. D K části dvacáté deváté, čl. XXXVII, bodu 37 

Doporučujeme nahradit slova „věci podle odstavce 4 písm. a) až c) 

vrátí osobě, u níž byly tyto věci“ slovy „vrátí věci podle odstavce 4 

písm. a) až c) osobě, u níž byly“. 

Nevyhověno. 

Jedná se o formulaci použitou již v jiných předpisech upravujících 

působnost orgánů Celní správy ČR. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

25. D K části třicáté druhé, čl. XL, bodu 5 

i. Doporučujeme do důvodové zprávy doplnit, že se „bankovní 

zárukou“ rozumí bankovní záruka definovaná v občanském zákoníku, 

tedy finanční záruka, jejíž výstavcem je banka, zahraniční banka nebo 

spořitelní a úvěrní družstvo (§ 2029 odst. 1). Pokud se ale tímto 

pojmem nemá rozumět bankovní záruka ve smyslu občanského 

zákoníku, doporučujeme tento pojem nepoužívat, aby nehrozilo, že se 

bude vykládat ve smyslu občanského zákoníku, ale vymezit tuto záruku 

jako „záruku, která je poskytnuta bankou“.  

ii. Doporučujeme formulovat poskytnutí záruky pojišťovnou 

v přítomném čase, tedy nahradit slovo „byla“ slovem „je“. 

Vyhověno částečně. 

Důvodová zpráva byla upravena. Pokud jde o otázku úpravy 

legislativního textu, tak poskytnutí záruky představuje jednorázový akt, 

tj. je zde namístě odkazovat v minulém čase. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

26. D K části třicáté druhé, čl. XL, bodu 7 

Doporučujeme vložit čárku před slovo „připojen“ v § 31 odst. 2 úvodní 

části ustanovení. 

Vyhověno. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

27. D K části třicáté druhé, čl. XL, bodu 15 

Z hlediska gramatiky českého jazyka je vhodnější uvést namísto spojky 

„nebo“ spojku „ani“, která více zdůrazní, že se jedná o slučovací poměr 

(nevhodnost použití spojky „nebo“ se více projeví, když si ji 

představíme již mezi slovy „odůvodnění“ a „poučení o opravném 

Nevyhověno. 

Jedná se o použití slova „nebo“ bez předchozí čárky, tj. v situaci, která 

podle pravidel českého jazyka vyjadřuje, že jednotlivé alternativy 

mohou nastat jak samostatně, tak všechny současně. Náhrada slovem 

„ani“ by naopak vedla spíše k nežádoucímu výkladu, že musí dané 
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prostředku“, tedy pokud by předmětná věta zněla takto: „Pokud je 

rozhodnutí správce cla vydáno a oznámeno elektronicky pomocí … 

neobsahuje odůvodnění nebo poučení o opravném prostředku…“). 

alternativy nastat kumulativně.    

6. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

1. D K části třetí – Čl. IV –  

Doporučujeme doplnit nadpis „Přechodná ustanovení“, a to v souladu 

s čl. 28 odst. 3 LPV. 

Vyhověno. 

Text návrhu byl upraven. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

2. D K části šesté – Čl. IX novelizační bod 32 –  

Vzhledem k rozsahu navržených změn doporučujeme uvést nové znění 

celého odstavce 2. 

Vysvětleno. 

Jedná se o technickou připomínku, kterou lze vypořádat odkazem na 

platné znění, v němž jsou zohledněny všechny změny předmětného 

ustanovení. Je-li uvedeno nové znění ustanovení, je naopak pro adresáta 

matoucí, zda se ustanovení mění ve všech aspektech, nebo některé 

zůstávají zachovány. 

7. Ministerstvo 

spravedlnosti 

1. D K části první, druhé, desáté až dvanácté, čtrnácté až sedmnácté, 

devatenácté, dvacáté, dvacáté druhé až dvacáté páté, dvacáté 

sedmé, dvacáté osmé, třicáté a třicáté třetí   

Cílem návrhu zákona, mimo jiné, je docílit v případě vybraných 

přestupkových řízení, jež jsou upraveny zákony měněnými 

prostřednictvím shora vypočtených částí návrhu zákona, změny 

v určení správního úřadu, jenž je věcně příslušný k vymáhání pokuty 

uložené podle uvedených zákonů. Věcně příslušným k vymáhání 

pokuty by v uvedených případech již napříště neměl být správní úřad, 

který pokutu uložil, nýbrž celní úřad jako obecný správce daně podle 

správního řádu (viz § 8 odst. 2 zákona o Celní správě ČR).  

Upozorňujeme, že s ohledem na změnu věcně příslušného správního 

úřadu z důvodu změny právního předpisu by po nabytí účinnosti 

předloženého návrhu zákona nemohly doposud věcně příslušné správní 

úřady pokračovat v již zahájených řízeních o vymožení neuhrazené 

pokuty (srov. analogicky závěry obsažené v rozsudku Nejvyššího 

správního soudu ze dne 31. prosince 2009, čj. Komp 6/2009-35). 

Doporučujeme proto do návrhu shora uvedených částí doplnit 

přechodná ustanovení, jež stanoví, že se řízení zahájená přede dnem 

nabytí účinnosti návrhu zákona dokončí podle právních předpisů 

platných přede dnem nabytí účinnosti návrhu zákona.  

Vysvětleno. 

Uvedená přechodná ustanovení nejsou do návrhu zákona zahrnuta 

záměrně, neboť se předpokládá, že započatá řízení již dokončí nově 

příslušné orgány. Toto řešení je odůvodněno tím, že se většinou jedná o 

velmi malý počet případů, v jejichž případě je neefektivní ponechávat 

jejich dokončení na dosavadních orgánech. 

7. Ministerstvo 

spravedlnosti 

2. D K části šesté čl. IX bodu 8 a části třinácté čl. XVIII [§ 6 odst. 9 

písm. b) zákona o dani z příjmů a § 69 zákona o rozpočtových 

pravidlech] 

Změnou shora uvedených ustanovení má být do právního řádu zaveden 

institut peněžitého příspěvku na stravování. S ohledem na § 277 

občanského soudního řádu, který upravuje způsob výpočtu výšky 

srážky ze mzdy při výkonu rozhodnutí, resp. exekuce, doporučujeme 

Vysvětleno. 

Peněžitý příspěvek na stravování se ve výši, v níž je osvobozen od daně 

z příjmů, chová stejně jako tzv. stravenka, tedy není předmětem 

soudního výkonu rozhodnutí ani exekuce. Tato skutečnost je uvedena 

pro účely právní jistoty přímo v normativním textu, není tedy třeba 

v důvodové zprávě rozebírat jeho povahu pro účely § 277 OSŘ, tedy 

pro účely výkonu rozhodnutí. 

Peněžitý příspěvek na stravování není součástí mzdy, nelze jej proto 
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v rámci důvodové zprávy postavit najisto povahu tohoto peněžitého 

příspěvku, tedy zda se má jednat o součást čisté mzdy, nebo o náhradu 

nákladů spojených s výkonem práce.   

zahrnout do čisté mzdy podle § 277 OSŘ, není ani náhradou nákladů 

spojených s pracovním výkonem a není ani uveden ve výčtu § 299 

OSŘ. Jedná se o nenárokový benefit poskytovaný zaměstnavatelem. 

7. Ministerstvo 

spravedlnosti 

3. D K části sedmé čl. XI bodu 1 a části deváté čl. XIV bodu 1 (§ 34 odst. 

3 zákona o silniční dopravě a § 40 odst. 9 zákona o pozemních 

komunikacích) 

Shora uvedenými ustanoveními má dojít ke změně procesního režimu 

při kontrole vozidel při výkonu státního odborného dozoru v silniční 

dopravě, resp. státní správy ve věcech dálnice, silnice, místní 

komunikace a veřejné účelové komunikace. V případech, kdy bude 

kontrolu provádět celní úřad, by nemělo být postupováno podle 

kontrolního řádu, nýbrž podle daňového řádu.  

V souvislosti s navrženou změnou procesního režimu upozorňujeme, že 

předložený návrh zákona neřeší postup v případě, kdy ke dni nabytí 

účinnosti předloženého návrhu zákona nebude ukončena kontrola podle 

kontrolního řádu, typicky z důvodu, že doposud nebude vyhotoven či 

kontrolovanému doručen protokol o kontrole (srov. § 12 zákona o 

kontrole). S ohledem na danou skutečnost by již danou kontrolu nebylo 

možné dokončit, a tudíž např. ani postupem podle § 41 odst. 2 zákona o 

pozemních komunikacích uložit na základě protokolu  

o kontrole kontrolovanému povinnost k odstranění nedostatku. 

Doporučujeme proto do návrhu shora uvedených částí doplnit 

přechodná ustanovení, jež stanoví, že se kontroly zahájené přede dnem 

nabytí účinnosti návrhu zákona dokončí podle právních předpisů 

platných přede dnem nabytí účinnosti návrhu zákona.  

Vyhověno. 

7. Ministerstvo 

spravedlnosti 

4. D K části jedenácté čl. XVI bodu 2 [§ 36a odst. 1 písm. j) a § 37b odst. 

2 zákona o poštovních službách] 

Upozorňujeme, že by v návaznosti na změnu obsaženou v § 37b odst. 2 

zákona o poštovních službách mělo zřejmě dojít rovněž k úpravě § 36a 

odst. 1 písm. j) téhož zákona, podle něhož Český telekomunikační úřad 

„ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností stanovených 

tímto zákonem“. Doporučujeme proto v uvedeném ustanovení slova „, 

vybírá a vymáhá“ nahradit slovy „a vybírá“. 

Vyhověno jinak. 

Novela zákona o poštovních službách bude vypuštěna na základě 

zásadní připomínky Českého telekomunikačního úřadu.  

 

 

8. Ministerstvo školství 

mládeže a 

tělovýchovy 

1. D Obecně k materiálu: 

Doporučujeme upravit úvodní věty jednotlivých částí. V celé řadě 

zákonů jsou ve výčtu novel uvedeny zákony, které konkrétní 

ustanovení nenovelizovaly, případně některé zákony ve výčtu schází. 

Rovněž je potřeba v některých případech seřadit zákony chronologicky. 

Níže si dovolujeme uvést pár příkladů. 

a) Část první, Čl. I – doporučujeme zrušit slova „, zákona 

Vyhověno.  

b) Vysvětleno. 

V zákoně č. 267/2006 Sb. byla část měnící zákon o daních z příjmů 

zrušena, aniž by kdy byla účinná, není tedy třeba ho uvádět ve výčtu 

novel zákona o daních z příjmů. 
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č. 264/2016 Sb.“. 

b) Část šestá, Čl. IX – ve výčtu schází dle našeho názoru zákon 

č. 267/2006 Sb. 

c) Část devátá, Čl. XIV – doporučujeme seřadit jednotlivé 

zákony. 

d) Část dvanáctá, Čl. XVII – navrhujeme zrušit slova „, zákona 

č. 261/2011 Sb., zákona č. 81/2015 Sb.“. 

e) Část třináctá, Čl. XVIII – doporučujeme do výčtu doplnit 

zákon č. 367/2019 Sb. 

f) Část šestnáctá, Čl. XXII – doporučujeme zrušit slova „, zákona 

č. 67/2006 Sb., zákona č. 202/2015 Sb.“. Vyškrtnutí zákonů, 

které nenovelizovaly daný zákon je potřeba provést i v dalších 

částech předloženého materiálu. 

g) Část dvacátá druhá, Čl. XXX – v případě č. 94/2011 Sb. se 

nejedná o zákon, nýbrž o nález Ústavního soudu. 

h) Část dvacátá devátá, Čl. XXXVII – u č. 344/2013 Sb. jde 

o zákonné opatření Senátu, nikoli o zákon. 

8. Ministerstvo školství 

mládeže a 

tělovýchovy 

2. D K Části páté, Čl. VII, bodu 1: 

Doporučujeme slova „slovo „půdy“ nahrazuje slovem „pozemku““ 

nahradit slovy „slova „cena půdy“ nahrazují slovy „cena pozemku“ a 

slova „cenou půdy“ se nahrazují slovy „cenou pozemku““. Díky 

navrženému znění bodu 1 by totiž došlo i k nahrazení slova „půdy“ za 

slovem „orné“, což dle našeho názoru nebylo úmyslem předkladatele. 

Vyhověno. 

Text návrhu byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 

mládeže a 

tělovýchovy 

3. D K Části šesté, Čl. IX, bodům 35 a 36: 

Doporučujeme slova „za slova“ nahradit slovy „za text“. 

Vyhověno. 

8. Ministerstvo školství 

mládeže a 

tělovýchovy 

4. D K Části dvacáté druhé, Čl. XXX, bodu 1: 

Doporučujeme slova „čárka nahrazuje slovem „a““ nahradit slovy 

„slovo „ukládá,“ nahrazuje slovy „ukládá a““. Pokud by zůstal bod 1 

v navrženém znění, došlo by rovněž k nahrazení čárky, která je 

na konci uvedeného písmene. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 1. Z Zásadní připomínky: 

K čl. XVI bodu 1 – k § 34 odst. 6 zákona o poštovních službách: 

Se speciální úpravou příslušnosti k vymáhání pořádkové pokuty 

nesouhlasíme, neboť se jedná o odchylku od obecné úpravy dle 

správního řádu (§ 62 odst. 4 správního řádu), která dle našeho názoru 

není důvodná (úprava příslušnosti k vymáhání pořádkové pokuty dle 

správního řádu je výrazem toho, že pořádková pokuta je zajišťovacím 

prostředkem bezprostředně souvisejícím se správním řízením, které 

správní orgán vede – smyslem § 62 odst. 4 správního řádu je 

neoddělovat od sebe pro tento případ výkon rozhodnutí  

Vyhověno jinak. 

Novela zákona o poštovních službách bude vypuštěna na základě 

zásadní připomínky Českého telekomunikačního úřadu.  
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na peněžité a nepeněžité plnění). Speciální úprava příslušnosti 

k vymáhání pořádkové pokuty nadto není dostatečně odůvodněna 

(změnu úpravy příslušnosti k vymáhání pokut za přestupky za 

dostatečné odůvodnění nepovažujeme).  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

9. Ministerstvo vnitra 2. Z K čl. XXXVIII bodu 2 – k § 13 odst. 3 zákona o prekurzorech 

výbušnin: 

Se speciální úpravou příslušnosti k vymáhání nákladů řízení 

nesouhlasíme, neboť se jedná o odchylku od obecné úpravy dle 

správního řádu (§ 79 odst. 7 správního řádu), která dle našeho názoru 

není důvodná. Speciální úprava příslušnosti k vymáhání těchto nákladů 

nadto není dostatečně odůvodněna (změnu úpravy příslušnosti k 

vymáhání pokut za přestupky za dostatečné odůvodnění 

nepovažujeme). 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno jinak. 

Novela zákona o prekurzorech výbušnin bude vypuštěna s ohledem 

na skutečnost, že paralelně prochází legislativním procesem nový zákon 

upravující problematiku prekurzorů výbušnin, tj. novela dosavadního 

zákona obsažená v nyní připomínkovaném legislativním nosiči se stala 

bezpředmětnou. 

 

9. Ministerstvo vnitra 3. Z K čl. XXXIX bodu 3 – k § 39 odst. 1 zákona o působnosti orgánů 

Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv 

duševního vlastnictví: 

Dle důvodové zprávy se domníváme, že je záměrem předkladatele 

upravit tímto ustanovením místní příslušnost k řízení o přestupcích, 

přičemž i pro řízení o přestupcích fyzických nepodnikajících osob by 

měl být věcně příslušný celní úřad (jehož místní příslušnost by se řídila 

obecnou úpravou dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 

za přestupky). Navrhujeme proto, aby v tomto ustanovení byla nejprve 

výslovně vymezena věcná příslušnost celního úřadu k řízení o 

přestupku a následně až místní příslušnost k řízení přestupku právnické 

nebo podnikající fyzické osoby, a to zejména kvůli zamezení 

jakýchkoli výkladových nejasností ohledně věcné a místní příslušnosti 

a též z důvodu přehlednosti právní úpravy. 

Navrhujeme proto ustanovení upravit následovně: 

„(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný celní úřad. 

K řízení o přestupku právnické nebo podnikající fyzické osoby je místně 

příslušný ten celní úřad, v jehož územním obvodu má právnická nebo 

podnikající fyzická osoba podezřelá ze spáchání přestupku sídlo. 

Nenachází-li se sídlo právnické nebo podnikající fyzické osoby na 

území České republiky, je k řízení o přestupku právnické nebo 

podnikající fyzické osoby místně příslušný ten celní úřad, v jehož 

územním obvodu byl přestupek spáchán.“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno. 

Materiál bude upraven ve znění připomínky. 
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9. Ministerstvo vnitra 4. Z K čl. XL bodům 11 a 12 – k § 51 celního zákona: 

Obdobně jako u předchozí připomínky se dle důvodové zprávy 

domníváme, že je záměrem předkladatele upravit tímto ustanovením 

místní příslušnost k řízení o přestupcích, přičemž i pro řízení o 

přestupcích fyzických nepodnikajících osob by měl být věcně příslušný 

celní úřad (jehož místní příslušnost by se řídila obecnou úpravou dle 

zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky). Navrhujeme 

proto, aby v tomto ustanovení byla nejprve výslovně vymezena věcná 

příslušnost celního úřadu k řízení o přestupku a následně až místní 

příslušnost k řízení přestupku právnické nebo podnikající fyzické 

osoby, a to zejména kvůli zamezení jakýchkoli výkladových nejasností 

ohledně věcné a místní příslušnosti a též z důvodu přehlednosti právní 

úpravy. 

Navrhujeme proto ustanovení upravit následovně: 

„(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný správce 

cla. K řízení o přestupku právnické nebo podnikající fyzické osoby je 

místně příslušný ten správce cla, v jehož územním obvodu má 

právnická nebo podnikající fyzická osoba podezřelá  

ze spáchání přestupku sídlo. 

(2) Nenachází-li se sídlo právnické nebo podnikající fyzické osoby na 

území České republiky, je k řízení o přestupku právnické nebo 

podnikající fyzické osoby místně příslušný ten správce cla, v jehož 

územním obvodu byl přestupek spáchán.“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno. 

Materiál bude upraven ve znění připomínky. 

 

9. Ministerstvo vnitra 5. D Doporučující připomínky: 

Obecně: 

1. Část navrhovaných změn má za cíl změnu věcné příslušnosti 

k vymáhání pokuty, přičemž ve vymezených případech by již 

neměl být k vymáhání pokuty příslušný správní orgán, který 

pokutu uložil, nýbrž obecný správce daně, tj. celní úřad. 

Doporučujeme v této souvislosti doplnit přechodná 

ustanovení, která stanoví, jakým způsobem budou dokončena 

řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti navrženého 

zákona.  

2. Obdobnou připomínku ohledně absence přechodných ustanovení 

pak uplatňujeme i ke změně procesního režimu při kontrole 

vozidel při výkonu státního odborného dozoru v silniční 

dopravě, resp. státní správy ve věcech dálnice, silnice, místní 

Vysvětleno. 

Uvedená přechodná ustanovení nejsou do návrhu zákona zahrnuta 

záměrně, neboť se předpokládá, že započatá řízení již dokončí nově 

příslušné orgány. Toto řešení je odůvodněno tím, že se většinou jedná o 

velmi malý počet případů, v jejichž případě je neefektivní ponechávat 

jejich dokončení na dosavadních orgánech. 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno. 
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komunikace a veřejné účelové komunikace.  

9. Ministerstvo vnitra 6. D K čl. V bodu 1 – k § 12 odst. 3 zákona o ochraně zemědělského 

půdního fondu: 

Doporučujeme odstavec 3 upravit následovně: „(3) Nebyl-li odvod 

zaplacen včas a v plné výši, vzniká z nezaplacených částek úrok z 

prodlení podle daňového řádu.“.  

Bez kontextu důvodové zprávy vysvětlující vazbu na daňový řád je 

nově navržené ustanovení obtížně srozumitelné. Úrok z prodlení 

nevzniká automaticky, ale jen při prodlení a nepočítá se z celé, ale jen z 

dlužné částky. Původní znění § 12 odst. 3, z něhož vycházíme, je 

srozumitelnější a výstižnější než nově navrhovaný text. Vzhledem k 

tomu, že výši úroku z prodlení už po novele nebude určovat přímo 

zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, ale daňový řád, 

doporučujeme provést námi navrženou úpravu. 

Obdobně doporučujeme upravit i čl. XII bod 1, tj. § 18 odst. 2 lesního 

zákona, a čl. XXIV, tj. § 30 odst. 4 zákona o obalech. 

Nevyhověno. 

Předmětná peněžitá plnění jsou spravována v režimu daňového řádu, tj. 

obecně není žádoucí na tuto skutečnost znovu odkazovat v případě 

jednotlivých institutů. Aplikace úroku z prodlení by nastala tedy bez 

dalšího, pokud by daňový řád neobsahoval normu, která vznik úroku 

v případě peněžitých plnění v rámci tzv. dělené správy vylučuje. Jinými 

slovy, připomínkované ustanovení nelze pojmout jako pozitivní odkaz 

na aplikaci úroku podle daňového řádu, ale musí mít podobu negace 

ustanovení daňového řádu, které by jinak vznik úroku v tomto případě 

vyloučilo. Připomínkou navržené znění by navíc mohlo vyznít jako 

svého druhu komplexní speciální úprava vůči daňovému řádu     

9. Ministerstvo vnitra 7. D K čl. IX bodům 2 až 5 – k § 4 odst. 1 zákona o daních z příjmů: 

S cílem zamezit spekulativnímu chování a rozhýbání nemovitostního 

trhu se navrhuje prodloužit dobu trvání vlastnického práva k nemovité 

věci, která je rozhodující pro osvobození od daně, z 5 let na 15 let. 

Nejsme si jisti, zda navržená změna oproti očekávání předkladatele 

naopak nepovede k tomu, že nemovitostní trh bude zakonzervován, 

neboť vlastníci nemovitostí budou chtít i nadále svou investici 

zhodnotit za co nejvýhodnějších podmínek, budou tedy s prodejem 

nemovitosti čekat nově 15 let místo stávajících 5 let, což sníží nabídku 

na trhu nemovitostí. Doporučujeme navržené trojnásobné prodloužení 

dosavadní lhůty zvážit. 

Vysvětleno. 

Navržená úprava je jedním z kroků naplňujících programové prohlášení 

ve vztahu k záměru na omezování a rušení daňových výjimek, jež 

zákon o daních z příjmů bohatě obsahuje.  

Nastavení této změny časového testu není pouze cestou k omezení 

spekulací, ale také je nutno ji posuzovat z hlediska systémovosti a 

koncepčnosti.   

Novelizace ustanovení ve smyslu prodloužení časového testu pro 

osvobození se považuje za víc než vhodnou, neboť daňová praxe 

ukazuje, že stanovená pětiletá lhůta časového testu pro osvobození v 

dosavadním znění zákona je za více jak 25 let své bezezměnné platnosti 

nevyhovující a nelze již hovořit o daňové optimalizaci, ale o získávání 

nezdaněných příjmů, kdy kupující nemovité věci (zejména pozemků 

pro výstavbu) v mnoha případech záměrně čeká na uplynutí pětileté 

lhůty. Navíc se nově v tomto ustanovení obdobně jako v dosavadním § 

4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů navrhuje možnost daňový 

dopad při nesplnění časového testu doby trvání vlastnictví 15 let 

eliminovat při využití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové 

potřeby. 

Tyto novelizační body byly přesunuty do návrhu zákona, kterým se 

zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 

nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další 

související právní předpisy, a který vláda schválila dne 30. dubna 2020. 

Při projednání tohoto návrhu vlády došlo ke zkrácení doby na 10 let. 
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9. Ministerstvo vnitra 8. D K čl. XXXVII bodu 1 – k § 10 odst. 3 zákona o povinném značení 

lihu: 

Doporučujeme upravit odstavec 3 tak, aby odpovídal záměrům 

naznačeným v důvodové zprávě. Navrhujeme jej formulovat například 

tímto způsobem: „(3) Osobou povinnou značit líh je také dovozce lihu, 

který dováží líh, který byl uveden do volného daňového oběhu mimo 

území České republiky. Osoba povinná značit líh podle věty první 

zajistí, aby byl označen jejím zahraničním dodavatelem před vstupem 

tohoto lihu na území České republiky.“. 

Předkladatelem navržené znění neukládalo osobě povinné žádnou 

povinnost ve smyslu zajistit, aby předmětný líh označil zahraniční 

dodavatel. Důvodová zpráva přitom uvádí, že „osoba povinná … 

zajistí, aby byl líh označen jejím zahraničním dodavatelem.“. 

Vyhověno jinak. 

Bude zpřesněn text důvodové zprávy, z něhož blíže vyplyne, že jde o 

smluvní vztah mezi obchodními partnery. 

9. Ministerstvo vnitra 9. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

K čl. III – k úvodní větě zákona o místních poplatcích: 

Před slovy „se mění takto“ navrhujeme vložit čárku. 

Vyhověno. 

Text návrhu byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 10. D K čl. IV – k přechodným ustanovením: 

Doporučujeme doplnit chybějící nadpis pod označení čl. IV, tj. slova 

„Přechodná ustanovení“. 

Vyhověno. 

Text návrhu byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 11. D K čl. V – k úvodní větě zákon o ochraně zemědělského půdního 

fondu: 

Před slovy „zákona č. 375/2011 Sb.“ doporučujeme vložit čárku. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 12. D K čl. IV bodům 4 a 5 – k § 4 odst. 1 písm. v) zákona o daních 

z příjmů: 

Oba novelizační body se týkají téhož ustanovení, navíc navržené 

změny působí v předložené podobě značně matoucím dojmem, 

navrhujeme dané novelizační body spojit a novelizační bod uvést ve 

znění „V § 4 odst. 1 písmeno v) zní:“ 

Obdobně pak navrhujeme spojit i novelizační body 12 a 13. 

Vysvětleno. 

Jedná se o technickou připomínku, kterou lze vypořádat odkazem na 

platné znění, v němž jsou zohledněny všechny změny předmětného 

ustanovení. Je-li uvedeno nové znění ustanovení, je naopak pro adresáta 

matoucí, zda se ustanovení mění ve všech aspektech, nebo některé 

zůstávají zachovány.  

 

9. Ministerstvo vnitra 13. D K čl. IV bodům 25 a 30 – k § 24 odst. 2 písm. 5 bodu 3 a § 36 odst. 1 

písm. b) bodu 1 zákona o daních z příjmů: 

Slovo „bodu“ navrhujeme nahradit slovem „bodě“. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 14. D K čl. I bodu 31 – k § 36 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů: 

Navrhujeme nahrazovaný text uvést předložkou „z“. 

Nevyhověno. 

Předložka „z“ je v textu ustanovení ponechána, protože na ni navazují 

jak nahrazovaná slova, tak slova je nahrazující. 

9. Ministerstvo vnitra 15. D K čl. IV bodům 35 a 36 – k § 38e odst. 1 písm. a) a § 38e odst. 2 

písm. a) zákona o daních z příjmů: 

Vyhověno. 
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Navrhujeme výraz „slova“ v rámci novelizačního bodu nahradit slovem 

„text“. 

9. Ministerstvo vnitra 16. D K čl. IV bodům 38 a 39 – k § 38fa odst. 1 a odst. 2 zákona o daních 

z příjmů: 

Unijní seznam, na nějž je v rámci předmětných ustanovení 

odkazováno, není oficiální název daného dokumentu, proto 

nedoporučujeme odkazy na něj uvádět s velkým počátečním písmenem. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 17. D K čl. XI – k úvodní větě zákona o silniční dopravě: 

Doporučujeme úvodní větu revidovat a výčet novel zákona o silniční 

dopravě řadit tak, jak byly jednotlivé novely publikovány ve Sbírce 

zákonů, tedy např. zaměnit pořadí novel 150/2000 Sb. a 132/2000 Sb. a  

194/2010 Sb. a  281/2009 Sb. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 18. D K čl. XII – k úvodní větě lesního zákona: 

Slova „zákona č. 344/2013 Sb.“ doporučujeme nahradit slovy 

„zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.“. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 19. D K čl. XIV – k úvodní větě zákona o pozemních komunikacích: 

Doporučujeme úvodní větu revidovat a výčet novel zákona o 

pozemních komunikacích řadit tak, jak byly jednotlivé novely 

publikovány ve Sbírce zákonů. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 20. D K čl. XVI – k úvodní větě zákona o poštovních službách: 

Doporučujeme úvodní větu revidovat a výčet novel zákona o 

poštovních službách řadit tak, jak byly jednotlivé novely publikovány 

ve Sbírce zákonů. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 21. D K čl. XIX – k přechodnému ustanovení k rozpočtovým pravidlům: 

Máme pochybnost o nezbytnosti přechodného ustanovení, jestliže 

účinnost navrhovaného zákona je předpokládána k 1. lednu 2021, což 

odpovídá i požadavkům § 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a 

o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tedy 

předpoklad, že měl navrhovaný zákon účinnosti jiného data. 

Vysvětleno. 

Jedná se o ustanovení, které legislativně zajistí časový souběh se 

změnami v zákoně o daních z příjmů v případě, že by tento novelizační 

zákon nabyl účinnosti později než k 1. lednu 2021, jak je zatím 

plánováno. Přestože je účinnost navržena k 1. lednu 2021, není možné 

spoléhat, že k tomu datu bude skutečně návrh zákona schválen. 

Vycházíme ze zkušeností s jinými novelami daňových zákonů, které 

v poslední době nabyly účinnosti v jiný den, než jak bylo původně 

navrženo. Návrh zákon je tak ošetřen pro tyto případy a nebude nutné 

případně doplňovat pozměňovacím návrhem během projednávání 

v Poslanecké sněmovně.  Není totiž chtěné, aby změna rozpočtových 

pravidel nabyla účinnosti dříve než změna zákona o daních z příjmů. 

Toto přechodné ustanovení je proto namístě. 

9. Ministerstvo vnitra 22. D K čl. XXVIII – k úvodní větě zákona o spotřebních daních: 

Ve slovech „a zákona č. 364/2019 Sb.“ navrhujeme nahradit spojku „a“ 

čárkou. 

Vyhověno. 
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9. Ministerstvo vnitra 23. D K čl. XXX bodu 1 – k § 108 odst. 1 písm. n) zákona o 

elektronických komunikacích: 

S ohledem na skutečnost, že v písmenu n) jsou čárky dvě, navrhujeme 

za slovy „se čárka“ doplnit slova „za slovem „ukládá““. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 24. D K čl. XXXVII bodu 1 – k § 10 odst. 3 zákona o povinném značení 

lihu: 

Dáváme na zvážení, zda by nebylo možné slova „který dováží líh,“ bez 

náhrady vypustit. 

Nevyhověno. 

Předmětný text nelze vypustit s ohledem na jednoznačnost formulace 

ustanovení. 

9. Ministerstvo vnitra 25. D K čl. XXXVII bodu 4 – k § 15 odst. 2 písm. b) zákona o povinném 

značení lihu: 

Navrhujeme novelizační bod uvést do souladu s čl. 56 odst. 2 písm. e) 

Legislativních pravidel vlády, tj. formulovat jej následovně: „V § 15 

odst. 2 písm. b) se bod 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 

2.“. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 26. D K čl. XXXVII bodům 36 a 38 – k § 58 odst. 5 až 7 a § 61 odst. 1 

písm. d) zákona o povinném značení lihu: 

Předmětné novelizační body obsahují totožnou změnu, navrhujeme je 

spojit. 

Nevyhověno. 

V případě, že se nejedená o změny v rámci jednoho paragrafu, se 

podobná kumulace jeví jako méně přehledná. 

10. Ministerstvo 

zahraničních věcí 

1. D K části dvacáté deváté o změně zákona o povinném značení lihu – 

čl. XXXVII:  

MZV upozorňuje, že tato část obsahující návrh novely zákona č. 

307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, 

obsahuje řadu ustanovení, která by mohla být považována za technický 

předpis ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v 

oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační 

společnosti (dále jen „směrnice 2015/1535“), jenž by měl být oznámen 

Evropské komisi postupem uvedeným v této směrnici, a to ještě ve fázi 

před přijetím návrhu takového technického předpisu. 

Možnosti posouzení návrhu předmětné novely jako technického 

předpisu svědčí například změna ust. § 10 odst. 3, jíž se nově navrhuje 

další okruh osob, které mají povinnost označovat líh, změna ust. § 15 

odst. 2 písm. b) bod 1, jímž dochází ke změně rozsahu působnosti 

zákona o povinném značení lihu, změna ust. § 17 týkající se údajů v 

přihlášce k registraci nebo změna ust. § 18 o podmínkách registrace. 

Z ust. § 74 odst. 2 zákona č. 307/2013 Sb. vyplývá, že jeho znění bylo 

oznámeno podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze 

dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti 

norem a technických předpisů a předpisů pro služby v informační 

Vyhověno. 

Předkladatel v souvislosti s otázkou notifikace vycházel z předpokladu, 

že notifikace se obecně provádějí u technických předpisů, tj. těch, které 

regulují technické požadavky na výrobky a služby. V rámci zákona o 

povinném značení lihu se tedy nepochybně jedná např. o ustanovení 

upravující požadavky na velikost spotřebitelského balení lihu či 

parametry kontrolních pásek ke značení lihu a postupy nakládání s nimi 

a jejich aplikace při provádění značení lihu ve spotřebitelském balení 

(jde o fyzický nástroj označení lihu ve spotřebitelském balení). Změny 

obsažené v nyní předkládané novele by se nicméně těchto témat neměly 

dotýkat. Historicky byl notifikován nejen původní zákon jako celek, ale 

také jeho novela z roku 2015, která řešila diferenciaci kaucí u osoby 

povinné značit líh. Nicméně zde je možné spatřovat rozdíl v tom, že na 

pásma těchto kaucí je navázáno množství odebraných kontrolních 

pásek, tj. tyto kauce jsou nejen limitem pro vstup na trh obecně, ale také 

fakticky limitem pro přístup ke kontrolním páskám jako takovým. Tedy 

lze říci, že tato kauce je zprostředkovaně limitem pro technickou 

možnost značení lihu kontrolní páskou ve fyzickém smyslu. Nyní 

předložená novela se však kauce osoby povinných značit líh nedotýká a 

naopak řeší diferenciaci kauce distributorů lihu. Tato kauce však vazbu 

na kontrolní pásky ke značení lihu neobsahuje, ale pásma této kauce 

jsou propojena s objemem lihu, který je distribuován.  

Z uvedeného předkladatel dovodil, že ačkoliv je zákon o povinném 
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společnosti, v platném znění. I vzhledem k této skutečnosti MZV 

doporučuje zvážit oznámení také nyní navrhovaných změn Evropské 

komisi (v souladu se směrnicí 2015/1535, jež nahradila citovanou 

směrnici 98/34/ES). V této souvislosti MZV uvádí, že předložený 

materiál, včetně důvodové zprávy, se nijak k možnosti oznámení 

navrhované novely zákona o povinném značení lihu ve smyslu 

směrnice 2015/1535 nevyjadřuje. 

Dle názoru MZV je třeba zvážit oznámení Evropské komisi podle 

směrnice 2015/1535 i změn vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 

334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném 

značení lihu, a jejíž teze jsou obsaženy v části VIII. předloženého 

materiálu. MZV poznamenává, že vyhláška č. 334/2013 Sb. byla 

oznámena Komisi podle výše citované směrnice 98/34/ES, a nabízí se 

proto, aby i její změny byly Evropské komisi oznámeny. 

MZV závěrem připomíná, že důsledkem neoznámení technického 

předpisu postupem podle směrnice 2015/1535, přestože oznámen býti 

měl, je neaplikovatelnost a nevymahatelnost takového vnitrostátního 

předpisu. Důsledkem může být též zahájení řízení pro porušení 

Smlouvy podle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie.  

značení lihu jako celek technickým předpisem (s ohledem na část svého 

obsahu), nyní předkládaná novela se této části nedotýká, a tedy 

nevyžaduje notifikaci. Vzhledem k tomu, že ze strany OKOM bylo 

nicméně doporučeno notifikaci provést z důvodu opatrnosti ve vztahu 

k zajištění řádného postupu, bude notifikace provedena. 

11. Ministerstvo 

zdravotnictví 

1. D Terminologie -  k části třicáté druhé - změna celního zákona, čl. XL, a 

to k bodu 16. - nový § 69a: 

V odstavci 1 písm. b) bod 3 požadujeme v souladu se zákonem č. 

592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, slovo 

„všeobecné“ nahradit slovem „veřejné“. 

Připomínka je doporučující. 

Vyhověno. 

11. Ministerstvo 

zdravotnictví 

2. Z K ČÁSTI ŠESTÉ (Změna zákona o daních z příjmů) 

K § 19 odst. 1 písm. i) 

K navržené úpravě § 19 odst. 1 písm. i) zákona o dani z příjmu a 

zároveň zrušení poznámky pod čarou (podle původního znění č. 112) 

Návrh sice obsahuje pouze přesunutí textu z dosavadního písmene zm) 

a legislativně technickou opravu v textu písmene i) (dosavadního 

písmene zm), a to nahrazení nenormativního a neaktuálního odkazu na 

již zrušený zákon č. 79/1997 Sb. v poznámce pod čarou (pozn. 

112)  obecným odkazem na zákon upravující léčiva v textu zákona, 

avšak znění náhrady odkazu na již zrušený zákon by mělo, podle 

našeho názoru, zohledňovat i to, že SÚKL má v současnosti obdobné 

příjmy i na základě dalších zákonů, a to § 95 zák. č. 268/2014 Sb. o 

zdravotnických prostředcích a  § 27 zák. č. 296/2008 Sb., o lidských 

tkáních a buňkách, tzn. má příjmy nejen na základě zák. č. 378/2007 

Vyhověno jinak. 

Znění § 19 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů bude nadále 

obsahovat právní úpravu osvobození příjmů plynoucích z výnosů 

dluhopisů a znění § 19 odst. 1 písm. zm) zákona o daních z příjmů bude 

zachováno ve své stávající podobě. 
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Sb., zákon o léčivech (§ 112). Je tedy třeba, aby se osvobození od daně 

z příjmů právnických osob týkalo všech tzv. náhrad výdajů dle 

uvedených zákonů. Doporučujeme část textu „podle zákona 

upravujícího léčiva“ v tomto smyslu zpřesnit tak, aby bylo zřejmé, že 

se osvobození od daně z příjmů právnických osob týká všech tzv. 

náhrad výdajů dle výše uvedených zákonů.  

Připomínka je zásadní. 

12. Ministerstvo 

zemědělství 

1. Z K ČÁSTI ŠESTÉ (Změna zákona o daních z příjmů), 

k novelizačním  bodům 2 a 3: 

Předkladatel navrhuje prodloužení doby k osvobození od daně z příjmů 

z prodeje nemovitostí nesloužících k vlastnímu bydlení, a to z 5 let 

na 15 let. Záměrem tohoto opatření je omezit spekulativní obchody 

s nemovitostmi, což by podle předkladatele mělo vést ke 

zpomalení nárůstu cen dotčených nemovitostí.  

Tento záměr však není v důvodové zprávě, ani v Závěrečné zprávě RIA 

doložen žádnou statistickou analýzou četnosti krátkodobých nákupů 

dotčených nemovitostí, ani srovnáním s praxí v jiných zemích. Není 

ani uveden hrubý odhad předpokládaného navýšení, anebo snížení 

daňového výnosu z tohoto segmentu daňových příjmů. Dále chybí 

analýza případných sociálních dopadů na daňové poplatníky, 

kteří prodejem např. nekomerčně využívaného pozemku řeší svou 

složitou sociální situaci. Bez řádného zdůvodnění navrhované změny 

podloženého relevantními daty požadujeme ponechání dosavadního 

stavu.  

Navrhované úprava mimo jiné výrazně omezí možnost nákupu půdy 

pro mladé či začínající zemědělce, a ztíží tak potřebnou generační 

výměnu v oboru. Lze rovněž předpokládat, že pandemie koronaviru 

donutí některé vlastníky půdy prodat svůj nemovitý majetek jako 

jedinou možnost, jak nahradit propad příjmů v souvislosti s regulacemi, 

které významným způsobem ovlivnily jejich ekonomickou situaci.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Navržená úprava je jedním z kroků naplňujících programové prohlášení 

ve vztahu k záměru na omezování a rušení daňových výjimek, jenž 

zákon o daních z příjmů široce obsahuje.  

Nastavení této změny časového testu není pouze cestou k omezení 

spekulací, ale také je nutno ji posuzovat z hlediska systémovosti a 

koncepčnosti.   

Ze závěrečné zprávy RIA vyplývá, že částečným omezením jedné z 

výjimek v zákoně o daních z příjmů, konkrétně prodloužením lhůty 

mezi nabytím a prodejem nemovité věci, dojde k mírnému zvýšení 

inkasa veřejných rozpočtů z daně z příjmů fyzických osob. Odhad 

daňového dopadu na dani z příjmů fyzických osob je stanoven ve výši 

1,1 mld. Kč ročně po plném náběhu opatření. Závěrečná zpráva RIA 

také neidentifikovala sociální dopad této regulace. Eliminací určitého 

zvýhodnění investic do nemovitostí se naopak vytvoří prostor pro 

zvýšení dostupnosti nemovitých věcí pro bydlení. Navrhovaná úprava 

se vztahuje až na nemovitosti nabyté po účinnosti zákona, pokud by 

zemědělec potřeboval dříve nabyté pozemky z důvodu ztráty v letošním 

roce prodat, nebude se na něj lhůta 15 let vztahovat. Prodloužením 

lhůty dojde k přitáhnutí také těch investorů, kteří nemají nemovitosti 

jen za účelem rychlého zisku a zajistí jim řádnou péči. 

Tyto novelizační body byly přesunuty do návrhu zákona, kterým se 

zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 

nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další 

související právní předpisy, a který vláda schválila dne 30. dubna 2020. 

Při projednání tohoto návrhu vlády došlo ke zkrácení doby na 10 let. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo považuje připomínku za vysvětlenou. 

 

Reakce na vyjádření. 

Vypořádání bylo změněno z nevyhověno na vysvětleno.  

 

12. Ministerstvo 

zemědělství 

2. Z K ČÁSTI ŠESTÉ (Změna zákona o daních z příjmů):  

Nad rámec předloženého návrhu požadujeme návrh doplnit o úpravu § 

Vysvětleno. 

Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely. 
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22 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. Konkrétně požadujeme, aby v § 22 odst. 1 bodu a) byly 

výslovně vyňaty příjmy ze zemědělské výroby provozované 

zemědělským podnikatelem. Pro tyto příjmy pak požadujeme do 

odstavce 1 doplnit nové samostatné písmeno. 

Odůvodnění: Z dosud provedených analýz legislativního návrhu 

Evropské komise k budoucí Společné zemědělské politice vyplývá, že 

zásadním systémovým nedostatkem pro nastavení administrativních 

a kontrolních mechanismů je absence údaje o výši příjmů 

ze zemědělství u jednotlivých zemědělských podnikatelů. Ideálním 

řešením, jak pro žadatele o zemědělské dotace tak pro kontrolní 

orgány, se jeví doplnění formuláře daňového přiznání tak, aby žadatelé 

vykazovali v rámci svých příjmů samostatně údaj o částce příjmů 

ze zemědělství.  

Naše připomínka konkrétně reaguje na návrh podmínky skutečného 

zemědělce, který má nahradit v minulosti uplatňovanou podmínku 

aktivního zemědělce. Současná situace je oproti situaci z roku 2014, 

kdy byl zaváděn aktivní zemědělec, výrazně kritičtější, protože 

podmínka skutečného zemědělce je průřezová a aplikuje se na všech 30 

tisíc subjektů bez výjimky. Pro porovnání uvádíme, že podmínka 

aktivního zemědělce se až do úrovně zkoumání podílu zemědělských 

příjmů ze zemědělství oproti jiným příjmům zkoumala ve výsledku 

u 600 žadatelů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Navrhovaná změna § 22 zákona o daních z příjmů nezajistí zamýšlený 

efekt připomínkového místa, neboť § 22 odst. 1 zákona o daních z 

příjmů definuje příjmy ze zdrojů na území České republiky, na které se 

vztahuje daňová povinnost daňových nerezidentů, tj. skutečnost, kdy 

zahraničním rezidentům vzniká povinnost přiznat daň v České 

republice. Ustanovení neřeší vykazování příjmů pro účely daňového 

přiznání.  

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo trvá na své připomínce a je předmětem rozporu. 

Pokud navržené řešení připomínkové místo nesměřuje k zamýšlenému 

cíli, prosí se o navržení jiného vhodného řešení.  

 

Vypořádání na úrovni náměstků 

Vypořádání bylo změněno z nevyhověno na vysvětleno a MZe bylo 

slíbeno, že se na MF na přípravě řešení problému uvedeného 

v připomínce bude podílet.  

 

12. Ministerstvo 

zemědělství 

3. Z K ČÁSTI ŠESTÉ (Změna zákona o daních z příjmů): 

Nad rámec návrhu požadujeme zákon o daních z příjmů doplnit 

o daňové zohlednění tvorby rezervy finančních prostředků na obnovu 

vodovodů a kanalizací. Požadujeme, aby tvorba rezervy finančních 

prostředků na obnovu byla daňově uznatelná, tedy, aby výsledek 

hospodaření bylo možné z daňového hlediska snížit o tvorbu rezervy 

finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací. Konkrétně 

požadujeme doplnit § 23 odst. 3 písm. c) o nový bod 12 následujícího 

znění: „částku ve výši vytvořené finanční rezervy na obnovu vodovodů 

a kanalizací podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech 

a kanalizacích.". 

Odůvodnění: Vlastník vodovodu nebo kanalizace je v souladu 

s ustanovením § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech 

a kanalizacích“) povinen zpracovat a realizovat Plán financování 

Nevyhověno. Rozpor. 

Koncepce daňové rezervy je v zásadě vázána na podnikání fungující 

s tzv. „obráceným výrobním cyklem“, tj. podnikání, pro které je typický 

vysoký výdaj při jeho ukončení či ukončení „výrobního cyklu“, kdy už 

nejsou generovány příjmy vůči, kterým by bylo možné výdaj uplatnit. 

Typicky jde o důlní činnost, skládky nebo pojišťovnictví. Nad rámec 

této koncepce pak existuje několik rezerv, které jsou spíše selektivní 

podporou určité oblasti. 

V oblasti vodovodů a kanalizací jde ve smyslu výše uvedeného o 

podnikání se „standardním“ výrobním cyklem, tj. infrastruktura je 

nezbytná pro následné zajištění příjmů. Nenastává zde tedy problém, že 

vynaložený výdaj poté nelze spárovat s příjmy, neboť příjem po realizaci 

úpravy/zhodnocení infrastruktury bude i nadále vznikat. 

Dalším rozdílem oproti daňově reflektovaným rezervám (včetně těch, 

které spíše představují tu selektivní podporu) je fakt, že současná úprava 

zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
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obnovy vodovodů a kanalizací (dále jen „PFO“). Podle uvedeného 

zákona je povinností vlastníka vodohospodářské infrastruktury vytvářet 

rezervu finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací 

a evidovat jejich použití pro tyto účely. 

PFO musí být zpracován tak, aby v průběhu životnosti 

infrastrukturního majetku byla vytvářena rezerva finančních prostředků 

na jeho obnovu v takové výši, aby byla zajištěna udržitelnost této 

vodohospodářské infrastruktury. Účelem PFO je vymezení stávajícího 

infrastrukturního majetku, definování potřeby finančních prostředků 

na obnovu a zdrojů financování obnovy vodohospodářského 

infrastrukturního majetku. Prostředky na obnovu by měly být tvořeny 

rovnoměrně, přičemž minimální roční teoretická potřeba finančních 

prostředků na obnovu by měla odpovídat podílu hodnoty majetku 

vyjádřené v reprodukční pořizovací ceně a teoretické doby akumulace 

finančních prostředků. 

Jelikož je cena vody regulována formou věcného usměrňování cen, lze 

do ceny pro vodné a pro stočné obecně promítnout všechny náklady 

objektivně vyvolané zajištěním služby, ale pouze v odůvodněné, 

obvyklé a přiměřené výši, včetně daně a přiměřeného zisku. Mezi tyto 

náklady mj. patří odpisy ve výši skutečně uplatňované podle zákona 

o účetnictví, nájemné za pronájem infrastrukturního 

vodohospodářského majetku a prostředky obnovy infrastrukturního 

majetku. Vlastníci vodohospodářské infrastruktury tak mají možnost 

generovat z ceny pro vodné nebo pro stočné prostředky na financování 

obnovy vodovodů a kanalizací.  Částku zahrnutou podle plánu 

financování obnovy vodovodů a kanalizací do výpočtu ceny pro vodné 

a ceny pro stočné však nelze u většiny vlastníků využít v roce její 

tvorby. Pouze u některých vlastníků taková možnost reálně existuje. 

K vyrovnání tohoto časového nesouladu mezi oběma druhy příjmů 

a výdajů by měla sloužit rezerva finančních prostředků na obnovu 

vodovodů a kanalizací.  

Z daňového pohledu lze účetně odepisovat pouze z historické 

pořizovací ceny majetku. Problém je v tom, že tento „historický" odpis 

nelze účetně navýšit o částku, která by dovytvářela zdroje na úroveň 

reprodukční pořizovací ceny zjištěnou prostřednictvím plánu 

financování obnovy.  

Metoda účtování majetku v historických cenách je především 

u majetku s dlouhou životností (vodovodní řady a kanalizační stoky cca 

80 let) naprosto nevhodná, neboť  

• správně nezobrazuje aktuální zůstatkovou hodnotu (zkresluje 

jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) v § 8 odst. 1 sice ukládá 

vlastníkovi vodovou nebo kanalizace povinnost vytvářet rezervu 

finančních prostředků na obnovu vodárenské infrastruktury, ale její 

tvorba není nijak přesně specifikována (např. roční výše) a není ani 

zajištěno uložení finančních prostředků na zvláštní vázaný účet a 

omezení jejich čerpání (povinnost ukládat finanční prostředky ve výši 

vytvořené rezervy na zvláštní vázaný účet a omezit čerpání z tohoto účtu 

pouze na účely, na které byla rezerva vytvořena, a to na povolení 

dozorového orgánu).  

Navázání možnosti vytvořit daňovou rezervu na základě úpravy 

obsažené v zákoně o vodovodech a kanalizacích by tak v současné době 

představovalo nekoncepční zásah do časového určení daňového výdaje.  

V tomto kontextu je nutné zdůraznit, že celá tato diskuze je čistě o 

určení, v kterém zdaňovacím období může být výdaj uplatněn. To 

samozřejmě může vést k dílčímu ovlivnění časového určení daňového 

výdaje např. v té podobě, že pro snížení daňové povinnosti nebude 

relevantní okamžik, kdy se daná infrastruktura staví/buduje, ale 

okamžik, kdy se formálně (v současných podmínkách dokonce jen 

účetně) na to vydělují finanční prostředky. 

Poslední důležitá poznámka se týká obcí, které jsou často disponenty 

s tímto typem infrastruktury. Daně z příjmů, pak pro ně nepředstavují 

žádný stimul či úlevu, neboť jsou od ní de facto osvobozeny (resp. daň 

z příjmů konkrétní obce je výlučně příjmem jejího rozpočtu). 

Novelu zákona o rezervách nelze dělat samostatně bez provázanosti na 

úpravy zákona o vodovodech a kanalizacích a je nutné, aby prošla 

standardním připomínkovým řízením. I z tohoto pohledu je její zařazení 

do návrhu po něm nevhodné. 

 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo i po vypořádání na úrovní náměstků trvá na své 

připomínce a je předmětem rozporu.   
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bilanční sumu a celkový rozvahový pohled), 

• zkresluje tvorbu oprávek a tím i tvorbu zdrojů prostřednictvím 

odpisů na budoucí obnovu majetku a 

• zkresluje ziskovost subjektů (nižší odpisy znamenají vyšší 

vykazovaný zisk, který je ovšem v oboru vodního hospodářství 

regulován); zároveň je tento zisk zdaňován, přestože především slouží 

k sanaci mezery mezi účetním odpisem a reálně potřebným odpisem 

v daném roce. 

S ohledem k výše uvedeným skutečnostem požadujeme, aby vlastníci 

vodovodů a kanalizací měli možnost hospodářský výsledek (resp. zisk) 

snížit o vytvořenou finanční rezervu na obnovu vodovodů a kanalizací. 

Tato připomínka je zásadní. 

12. Ministerstvo 

zemědělství 

4. Z K ČÁSTI SEDMNÁCTÉ (Změna zákona o vodovodech 

a kanalizacích): 

V souvislosti s navrhovanou změnou § 34 odst. 3 zákona č 274/2001 

Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů, požadujeme do § 34 odst. 3 doplnit novou větu 

„Pořádkovou pokutu vymáhá obecný správce daně podle správního 

řádu.“ 

Odůvodnění: Předloženou úpravou se dává kompetence k vymáhání 

pokut celním úřadům. S ohledem na to je však třeba upravit vymáhání 

pořádkových pokut, obdobně jako je tomu např. v navrhované změně 

zákona o poštovních službách. 

Tato připomínka je zásadní. 

Nevyhověno. 

Ve vztahu ke změně příslušnosti k vymáhání pořádkové pokuty v rámci 

zákona o poštovních službách vzneslo Ministerstvo vnitra jako gestor 

správního řádu zásadní připomínku, podle níž nelze na rozdíl o změny 

kompetence k vymáhání pokut za přestupky bez dalšího akceptovat, aby 

příslušným k vymáhání pořádkové pokuty byl orgán odlišný od 

ukladatele této specifické sankce. Vzhledem k tomu, že proti novele 

zákona o poštovních službách se zásadně vymezil též Český 

telekomunikační úřad, bude tato novele z materiálu vypuštěna. 

Precedent v podobě novely zákona o poštovních službách, na který 

připomínka Ministerstva zemědělství odkazuje, tím odpadá. Současně 

nelze analogickou změnu týkající se pořádkové pokuty implementovat 

do jiného zákona (zde zákona o vodovodech a kanalizacích) a vyhovět 

tak připomínce Ministerstva zemědělství, aniž by tím došlo ke vzniku 

rozporu s jiným připomínkovým místem, tedy zde Ministerstvem vnitra, 

které je navíc ve vztahu k legislativní úpravě pořádkové pokuty věcným 

gestorem. Připomínkové místo toto vypořádání akceptovalo. 

13. Ministerstvo 

životního prostředí 

1. D Doporučující připomínky: 

K části čtvrté (čl. V bod 1):  

Doporučujeme úpravu formulace tak, aby bylo zřejmé, že úrok z 

prodlení vzniká okamžikem nezaplacení příslušného odvodu/poplatku, 

takto: 

Čl. V bod 1:  

1. V § 12 odstavec 3 zní: „(3) V případě prodlení s platbou odvodu 

vzniká úrok z prodlení.x)“. 

x) Ustanovení o úroku z prodlení daňového řádu (ve znění sněmovního 

Nevyhověno. 

Předmětná peněžitá plnění jsou spravována v režimu daňového řádu, tj. 

obecně není žádoucí na tuto skutečnost znovu odkazovat v případě 

jednotlivých institutů či opakovat pravidla vzniku úroku z prodlení, 

která vyplývají z daňového řádu. Aplikace těchto pravidel, resp. úroku 

z prodlení jako takového by nastala tedy bez dalšího, pokud by daňový 

řád neobsahoval normu, která vznik úroku v případě peněžitých plnění 

v rámci tzv. dělené správy vylučuje. Jinými slovy, připomínkované 

ustanovení nelze pojmout jako pozitivní odkaz na aplikaci úroku podle 

daňového řádu, ale musí mít podobu negace ustanovení daňového řádu, 

které by jinak vznik úroku v tomto případě vyloučilo. Připomínkou 
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tisku č. 580) 

Odůvodnění: Navržená formulace je v souladu s novelou daňového 

řádu (sněmovní tisk 580). 

navržené znění by navíc mohlo vyznít jako svého druhu komplexní 

speciální úprava vůči daňovému řádu     

13. Ministerstvo 

životního prostředí 

2. D Doporučující připomínky: 

K části osmnácté (čl. XXIV):  

Doporučujeme úpravu formulace tak, aby bylo zřejmé, že úrok z 

prodlení vzniká okamžikem nezaplacení příslušného odvodu/poplatku, 

takto: 

Čl. XXIV:  

V § 30 odstavec 4 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 66/2006 

Sb., zákona č. 149/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb. zní: „(4) U 

nedoplatku na V případě prodlení s platbou registračních a 

evidenčních poplatcích poplatků vzniká úrok z prodlení ve výši 0,1 

%.x)“ 

x) Ustanovení o úroku z prodlení daňového řádu (ve znění sněmovního 

tisku č. 580) 

Odůvodnění: Navržená formulace je v souladu s novelou daňového 

řádu (sněmovní tisk 580). 

Nevyhověno. 

Předmětná peněžitá plnění jsou spravována v režimu daňového řádu, tj. 

obecně není žádoucí na tuto skutečnost znovu odkazovat v případě 

jednotlivých institutů či opakovat pravidla vzniku úroku z prodlení, 

která vyplývají z daňového řádu. Aplikace těchto pravidel, resp. úroku 

z prodlení jako takového by nastala tedy bez dalšího, pokud by daňový 

řád neobsahoval normu, která vznik úroku v případě peněžitých plnění 

v rámci tzv. dělené správy vylučuje. Jinými slovy, připomínkované 

ustanovení nelze pojmout jako pozitivní odkaz na aplikaci úroku podle 

daňového řádu, ale musí mít podobu negace ustanovení daňového řádu, 

které by jinak vznik úroku v tomto případě vyloučilo. Připomínkou 

navržené znění by navíc mohlo vyznít jako svého druhu komplexní 

speciální úprava vůči daňovému řádu     

14. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Ministr a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

1. D Navržený zákon je souborem novel zákonů, které spolu v některých 

případech věcně bezprostředně nesouvisí, ani nejsou vyvolány jinou 

navrhovanou změnou, resp. změnou jiného zákona, obsaženou v 

předloženém návrhu zákona. V této souvislosti se poukazuje na čl. 39 

odst. 4 a čl. 54 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, které stanoví, že v 

témže zákoně nelze upravovat věci různorodé a je-li navrhován zákon, 

který si vyžádá novelu jiného zákona nebo více zákonů, lze v rámci 

těchto novel upravovat pouze věci, které bezprostředně souvisejí se 

zákonem, který novelu jiných právních předpisů vyvolal.  

Předkladatelem zvolený postup, který je v rozporu s Legislativními 

pravidly vlády, může být kontraproduktivní k zajištění kvalitního 

projednání návrhu zákona a k dosažení požadované kvality vládního 

návrhu zákona, jakož i k dosažení kvalitní výsledné podoby právní 

úpravy. Tento postup nejenže ztěžuje a zpomaluje legislativní proces, 

ale ani nepřispívá ke zpřehlednění navržených změn a znesnadňuje 

orientaci v těchto změnách těm, kteří mají takový návrh zákona 

posuzovat nebo schvalovat. Vzhledem k tomu, že změny navržené v 

jednotlivých novelách návrhu zákona nejsou v řadě případů ani určeny 

pro téhož adresáta, nelze ani z tohoto pohledu spatřovat přínos 

Nevyhověno. 

Programové prohlášení vlády obsahuje závazek, že změny daňových 

zákonů budou prováděny několika málo souhrnnými novelami. 

Zařazením těchto změn do jednoho právního předpisu (tzv. balíčku, jak 

je v daňové legislativě zavedenou praxí) se zlepšuje přehlednost a 

předvídatelnost daňových zákonů pro jejich adresáty. V daném lze 

odkázat na obecnou důvodovou zprávu, která se důvody spojení novel 

do jednoho návrhu vypořádává. „Novely jednotlivých zákonů 

zařazených do návrhu zákona spolu věcně souvisí, neboť se týkají daní 

v širším smyslu a jejich procesního a kompetenčního rámce. Návrhem 

zákona je tak novelizována specifická část právního řádu, kterou lze 

označit jako pozitivní daňové právo, ve které se uplatňují stejná 

pravidla a principy a v jejímž rámci se jako obecný právní předpis 

používá daňový řád (obecný právní předpis upravující správu daní 

v širokém slova smyslu). 

Rovněž z hlediska procesní ekonomie legislativního procesu je zařazení 

změn daňových zákonů do jednoho právního předpisu vhodné, neboť 

umožňuje reagovat na problémy, které vyvstanou v průběhu 

legislativního procesu (ať už v rámci připomínkového řízení, nebo 

v Parlamentu) komplexním způsobem, tj. požadované změny v daňovém 
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předkladatelem zvoleného postupu.  

Na tento nestandardní postup bylo Ministerstvo financí opakovaně 

upozorňováno jak předsedou Legislativní rady vlády, tak samotnou 

Legislativní radou vlády, a to například v červnu 2016 při projednávání 

návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, v červnu 

2018 při projednávání návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v 

oblasti daní od roku 2019, v červenci 2019 při projednávání návrhu 

zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací 

daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu 

zdanění, nebo v březnu 2020 při projednávání návrhu zákona, kterým 

se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím 

zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o 

hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na výše 

uvedené se doporučuje návrh zákona vhodně rozdělit na několik 

samostatných návrhů zákonů s vnitřně blíže souvisejícími úpravami 

tak, aby se naplnil požadavek ústavní konformity a aby výsledná 

úprava splňovala podmínky předvídatelnosti, srozumitelnosti a vnitřní 

bezrozpornosti zákona. 

právu promítnout do všech relevantních předpisů.  

Kromě zmíněné přehlednosti a komplexnosti je nespornou výhodou 

i menší administrativní a časová zátěž pro všechny subjekty podílející 

se na legislativním procesu, což může pozitivně přispět k délce 

legisvakanční lhůty. Pro daňové zákony více než pro jiné oblasti práva 

platí, že jejich změna je tradičním a typickým nástrojem realizace 

politiky vlády, přičemž se jedná o proces periodický. V případě 

klíčových daňových zákonů tak lze hovořit o každoroční novelizaci, 

k čemuž, jako v tomto případě, přispívá vydatnou měrou též působení 

evropského zákonodárce. Důsledkem toho je krátká legisvakance, 

neboť při průměrné délce legislativního procesu (1 rok) nelze daňovou 

politiku vlády pro daný rok zajistit rychleji. Časová úspora vzniklá 

spojením daňových zákonů, které by jinak musely být předkládány 

samostatně, tak pozitivně přispívá k tomu, aby legisvakance mohla být 

co nejdelší.“. 

 

14. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Ministr a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

2. Z K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 

ZZ RIA ve většině tematických okruhů (výjimkou je část věnovaná 

změně zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu) pracuje pouze 

s jednou (navrhovanou) variantou vedle nulové (stávající). Tím je 

velice zúžen prostor pro posouzení relevantních alternativ v případech, 

kdy je to možné. V materiálu se mj. uvádí, že uvedená varianta je 

v souladu s deklarovaným cílem v oblasti daní a podnikání, kdy je 

záměr v souladu se závazkem vlády zjednodušovat daňový systém a 

podrobněji se zabývat daňovými výjimkami, resp. analyzovat je a 

provádět jejich revize, slučování či zobecňování. Není zřejmé, proč 

nejsou zváženy a ve vztahu k ostatním posouzeny i další varianty, které 

mohou uvedený cíl naplnit – např. varianta úplného zrušení stávajícího 

daňového režimu nepeněžního plnění v podobě stravenek (a jeho 

nahrazení peněžitým příspěvkem na stravování). Žádáme v tomto 

ohledu o doplnění. 

Tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno. 

Rozsah porovnávaných variant odpovídá vstupnímu zadání řešení 

daného problému v podobě zavedení peněžitého příspěvku vedle 

stávajících nástrojů podpory stravování zaměstnanců. 

V ZZ RIA nebylo cílem navrhovat více variantních řešení, ale provést 

analýzu a hodnocení stávajícího stavu (varianta nulová) ve srovnání s 

nově navrženým řešením (varianta 1). Vzhledem k záměru nezrušit 

úplně stávající daňový režim nepeněžního plnění v podobě stravenek 

nebyla tato varianta zvažována. 

 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo vzhledem k aktuální situaci s vypořádáním 

souhlasí a nenavrhuje rozpor. Dovoluje si nicméně podotknout, že 

smyslem RIA není posuzování pouze stávající a navrhované varianty, 

nýbrž posouzení širšího spektra možných řešení, tak aby měl tvůrce 

rozhodnutí dostatečně robustní podklady pro své rozhodování.  

14. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Ministr a předseda 

Legislativní rady 

3. Z K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 

V tématu „Prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje 

některých nemovitých věcí“ není zřejmá, charakteristika kritéria 

„narovnání podnikatelského prostředí“. Uvedené tvrzení, že „přínosem 

omezení osvobození od daně u příjmů z prodeje vybraných nemovitých 

Vyhověno částečně.  

Vláda ve svém programovém prohlášení nastavila záměr rušení či 

omezení daňových výjimek. Tento proces je nutno chápat nikoliv jako 

jednorázový akt ale jako postupné naplňování cílem omezením či 

rušením jednotlivých nastavení v zákoně o daních z příjmů, a to i v 
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vlády věcí je narovnání daňového zacházení ohledně investic do různých typů 

aktiv“ je v rozporu se skutečností, že u celé řady jiných investičních 

aktiv dochází od osvobození daně z příjmů již po době výrazně kratší 

(např. příjem z úplatného převodu cenného papíru je osvobozen 

přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem 3 roky). Žádáme, aby toto 

kritérium bylo lépe specifikováno, nebo vypuštěno. 

Tato připomínka je zásadní 

návaznosti na další připravované či probíhající úpravy v daňovém 

systému. To, že není provedena úprava vůči všem výjimkám v jednom 

komplexním návrhu, rozhodně nevylučuje naplňování záměru 

narovnání podnikatelského prostředí. V závěrečné zprávě bude blíže 

specifikováno. 

V omezení osvobození od daně u příjmů z prodeje vybraných 

nemovitých věcí spatřujeme jisté narovnání daňového zacházení 

ohledně investic do jiného druhu majetku, neboť investovat do pořízení 

nemovitých věcí, které nebudou řešením pro vlastní bytovou potřebu 

poplatníka, nebude vlivem úpravy časového testu pro osvobození 

příjmu z prodeje od daně daňově atraktivní. Hodnoceným přínosem je v 

tomto případě též alespoň částečně docíleno narovnání stavu s 

poplatníky provozujícími prodej nemovitých věcí jako živnost v rámci 

realitní činnosti, kdy příjmy z prodeje předmětných nemovitých věcí 

jsou předmětem daně z příjmů ze samostatné činnosti. Z výše 

zmíněného odebrání fiskálního stimulu pro investice do nemovitostí k 

pronájmu či držbě pak plyne i pokles tlaku na poptávku po této 

investiční příležitosti a relevantnější se stane její substituce investicí do 

jiných typů aktiv, např. cenných papírů, u kterých přestože je časový 

test pro osvobození od daně z příjmů 3 roky, není pro poplatníky 

fiskálně stimulační.  

Toto téma bylo přesunuto do návrhu zákona, kterým se zrušuje zákonné 

opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve 

znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní 

předpisy, a který vláda schválila dne 30. dubna 2020.   

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo vzhledem k aktuální situaci s vypořádáním 

souhlasí a nenavrhuje rozpor.  

14. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Ministr a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

4. Z K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 

Žádáme u vybraných témat (zejména v okruhu změn u daně z příjmu) o 

doplnění konkrétního termínu a zpřesnění indikátorů přezkumu 

účinnosti regulace. Jasné stanovení indikátorů je důležité pro určení, 

jaký výsledek a jaké konkrétní dílčí skutečnosti budou považovány 

za úspěšné či neúspěšné dosažení cíle právní úpravy.  

Tato připomínka je zásadní 

Vyhověno. 

U vybraných témat změn v zákoně o daních z příjmů bude provedeno 

zpřesnění a doplnění v požadovaném rozsahu.   

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo vzhledem k aktuální situaci s vypořádáním 

souhlasí.  

14. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Ministr a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

5. D K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 

V tématu „Místní koeficient“ doporučujeme vzhledem k věcné 

příbuznosti doplnit informaci o využívání ustanovení § 6 odst. 4 písm. 

b), nebo § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitých věcí 

jednotlivými obcemi. Nabízí se doplnění obdobné, jakým je tabulka č. 

1 k využívání místního koeficientu.  

Vysvětleno. 

Obce tuto možnost využívají, ale údaje o tomto využití nemají takovou 

vypovídací schopnost jako u místního koeficientu, kdy jedna obec má 

pouze jeden místní koeficient. U koeficientů, které mohou obce stanovit 

podle § 6 odst. 4 písm. b) a podle § 11 odst. 3 písm. a) je situace jiná, 

protože obce mohou stanovit těchto koeficientů více. Koeficient 
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stanovený podle tohoto ustanovení může obec zvýšit o jednu kategorii 

nebo snížit o jednu až tři kategorie v členění koeficientů. V rámci jedné 

obce tak mohou mít pro různé své části odlišný koeficient, v některé 

z nich je snížený, v některé je zvýšený a ve zbývající části koeficient, 

který se nezměnil a který pro ně vyplývá podle počtu obyvatel 

z posledního sčítání lidu. Tuto možnost mají obce již od l. ledna 1993, 

kdy zákon o dani z nemovitých věcí nabyl účinnosti. Tento údaj však 

právě i s ohledem na variabilitu možností ze strany obce není průběžně 

sledován. 

14. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Ministr a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

6. D K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 

V tématu „Peněžní paušál na stravování“ doporučujeme doplnit mezi 

dotčené subjekty i prodejce potravin.  

Nevyhověno. 

Nepovažuje se za opodstatněný důvod doplnit prodejce potravin, 

poplatník i stravenkami nakupuje u prodejce potravin. 

14. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Ministr a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

7. D K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 

V tématu „Peněžní paušál na stravování“ doporučujeme specifikovat 

některé zdroje (str. 35), dle kterých by se hodnota stravenek, které 

nejsou uplatněny, mohla pohybovat okolo 150 mil. Kč ročně. 

Vyhověno. 

Ria byla upravena. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

1. - Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se 

vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména 

z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení 

vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 

zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících 

z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Bere se na vědomí. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

2. - Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Primární právo Evropské unie přiznává členským státům právo 

autonomní daňové politiky a právo vydávat vlastní daňové předpisy. 

Na druhé straně zakazuje daňovou diskriminaci. Průlom do autonomie 

vnitrostátních daňových soustav členských států představuje 

harmonizace některých daní v rámci Evropské unie, která se připouští 

na základě článku 113 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Harmonizace se vztahuje na daně nepřímé, tedy na spotřební daně, daň 

z přidané hodnoty a na energetické daně. Přímé daně lze dělit na 

příjmové (důchodové) a majetkové daně, přičemž v právní úpravě 

příjmových daní bylo dosaženo harmonizace zdanění pouze pro určité 

specifické druhy příjmů. V zásadě však platí, že úprava přímých daní 

Bere se na vědomí. 
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(příjmových i majetkových) zůstává v kompetenci členských států. 

Návrhu zákona se týkají následující předpisy EU:   

V širším kontextu se návrhu týkají ustanovení  primárního práva: 

• čl. 110 až 113 SFEU daňová ustanovení; 

• čl. 107 až 109 SFEU o právní regulaci státních podpor;  

• dále čl. 19, 45, 49, 56 a 63 SFEU, které zakotvují základní 

principy EU. 

 

v sekundárním právu EU se pak návrhu dotýká: 

• směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné 

úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS; 

• směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a 

sazbách spotřební daně z tabákových výrobků; 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. 

října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

3. D K části šesté, k bodu 38 a 39, § 38 fa odst. 1 a 2 návrhu 

Stávající platné znění odstavce 1 je transpozičním ustanovením, kterým 

se do českého právního řádu implementovala ustanovení směrnice 

Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví 

pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají 

přímý vliv na fungování vnitřního trhu, konkrétně její články 7 odst. 2 

písm. a) pododstavec 2 a článek 8 odst. 1, 4 a 5. 

Předkladatel návrhem z odstavce 1 vyjímá ty ovládané společnosti, 

které jsou daňovými rezidenty ve státě uvedeném na Unijním seznamu 

jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, a navrhuje pro ně zcela 

nový odstavec 2. 

Jsme toho názoru, že tento nový odstavec 2 by měl být v souladu s 

Přílohou č. 5 Legislativních pravidel vlády implementačně vyznačen 

a vykázán ve srovnávací i rozdílové tabulce, obdobně, jako tomu 

bylo u odstavce 1, protože sleduje a naplňuje totožné cíle výše uvedené 

směrnice, především jejích článků 7 a 8, a tím je transponuje do 

českého právního řádu. 

Rovněž u prvního odstavce dochází změnou okruhu adresátů k 

retranspozici původního ustanovení a měl by být znovu v návrhu 

vyznačen a současně vykázán v příslušných tabulkách. 

Zároveň vložením nového odstavce 2 došlo k posunutí a tím 

přečíslování stávajících odstavců §38 fa, přičemž i současné odstavce 2 

Vyhověno částečně. 

Navrhovaná změna § 38fa odst. 1 a 2 nesouvisí s implementací 

směrnice Rady (EU) 2016/1164, tato směrnice je již transponována a na 

této transpozici se nic nemění. Není tedy třeba dané novelizační body 

vyznačovat jako implementační ani je uvádět do rozdílové tabulky. 

Srovnávací tabulka byla aktualizována. 
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– 9, resp. 11 § 38 fa zákona jsou transpozičními ustanoveními k výše 

uvedené směrnici 2016/1164. Proto je nutno aktualizovat v tomto 

ohledu srovnávací tabulku. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

4. Z K části dvacáté deváté: 

Návrh zákona o povinném značení lihu byl již v minulosti 

předkladatelem označen jako tzv. technický předpis. 

Proto bychom se chtěli dotázat, zda není potřebné i tuto novelu zákona 

o povinném značení lihu notifikovat podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 

poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro 

služby informační společnosti. Navrhované znění obsahuje například 

novou úpravu kaucí; kauce přitom tradičně bývají předmětem 

oznamování Evropské komisi podle uvedené směrnice. V souladu 

s článkem 55 odst. 6 Legislativních pravidel vlády by pak následně 

měla novela obsahovat článek, ve kterém se uvede text podle článku 48 

odst. 7 Legislativních pravidel vlády.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 

Předkladatel v souvislosti s otázkou notifikace vycházel z předpokladu, 

že notifikace se obecně provádějí u technických předpisů, tj. těch, které 

regulují technické požadavky na výrobky a služby. V rámci zákona o 

povinném značení lihu se tedy nepochybně jedná např. o ustanovení 

upravující požadavky na velikost spotřebitelského balení lihu či 

parametry kontrolních pásek ke značení lihu a postupy nakládání s nimi 

a jejich aplikace při provádění značení lihu ve spotřebitelském balení 

(jde o fyzický nástroj označení lihu ve spotřebitelském balení). Změny 

obsažené v nyní předkládané novele by se nicméně těchto témat neměly 

dotýkat. Historicky byl notifikován nejen původní zákon jako celek, ale 

také jeho novela z roku 2015, která řešila diferenciaci kaucí u osoby 

povinné značit líh. Nicméně zde je možné spatřovat rozdíl v tom, že na 

pásma těchto kaucí je navázáno množství odebraných kontrolních 

pásek, tj. tyto kauce jsou nejen limitem pro vstup na trh obecně, ale také 

fakticky limitem pro přístup ke kontrolním páskám jako takovým. Tedy 

lze říci, že tato kauce je zprostředkovaně limitem pro technickou 

možnost značení lihu kontrolní páskou ve fyzickém smyslu. Nyní 

předložená novela se však kauce osoby povinných značit líh nedotýká a 

naopak řeší diferenciaci kauce distributorů lihu. Tato kauce však vazbu 

na kontrolní pásky ke značení lihu neobsahuje, ale pásma této kauce 

jsou propojena s objemem lihu, který je distribuován.  

Z uvedeného předkladatel dovodil, že ačkoliv je zákon o povinném 

značení lihu jako celek technickým předpisem (s ohledem na část svého 

obsahu), nyní předkládaná novela se této části nedotýká, a tedy 

nevyžaduje notifikaci. Vzhledem k tomu, že ze strany OKOM bylo 

nicméně doporučeno notifikaci provést z důvodu opatrnosti ve vztahu 

k zajištění řádného postupu, bude notifikace provedena. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

5. D K části třicáté druhé, k bodu XL: 

K bodu 2, § 16 odst. 2 návrhu 

V případě dotčeného § 16, odst. 2 celního zákona se jedná se o 

implementační ustanovení k článku 22 odst. 7 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se 

stanoví celní kodex Unie (dále jen „Celní kodex Unie“).  Ačkoliv 

navrhovaná změna ustanovení nemá dopad na slučitelnost předpisu s 

právem EU, protože se jedná pouze o sjednocení úpravy národního 

tiskopisu s tiskopisem vydávaným na základě uvedeného přímo 

použitelného předpisu, dochází k změně adaptačního ustanovení, a jako 

taková by měla být uvedena ve srovnávací tabulce. Nutno 

Vyhověno. 
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aktualizovat srovnávací tabulku. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

6. D K části třicáté druhé, k bodu XL: 

K bodu 3, § 24 odst. 1 

I toto ustanovení zákona je ustanovením adaptačním, jedná se o 

implementaci článku 84 Celního kodexu Unie, jak i sám předkladatel 

uvádí v důvodové zprávě k návrhu. Předkladatel navrhuje formulační 

změnu, která lépe postihuje podstatu solidární odpovědnosti dlužníků, 

že každý z dlužníků je odpovědný za celkovou částku dluhu a věřitel 

má v zásadě možnost požadovat zaplacení tohoto dluhu od 

kteréhokoliv z dlužníků dle své volby. 

Navržené znění je z pohledu práva EU slučitelné, ovšem záměnou 

kogentního „se doměří“ za diskreční „lze doměřit“ dochází k novému 

znění dotčeného adaptačního ustanovení s přímým dopadem na 

implementaci, a proto by mělo být vyznačeno a vykázáno v souladu s 

Přílohou č. 5 Legislativních pravidel vlády. Požadujeme 

implementačně vyznačit, a doplnit do rozdílové a srovnávací 

tabulky. 

Vyhověno. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

7. D K části třicáté druhé, k bodu XL: 

K bodu 4, § 26 odst. 1 návrhu 

Jedná se o implementační ustanovení celního zákona, kterým se český 

právní řád adaptoval na článek 92 odst. 1 Celního kodexu Unie. Ten 

stanoví, že: 

Jistota může být poskytnuta v jedné z těchto forem: a) složením 

hotovosti nebo jakýmkoli jiným platebním prostředkem, který celní 

orgány uznávají jako rovnocenný složení hotovosti, v eurech nebo v 

měně členského státu, ve kterém se jistota požaduje; b) závazkem 

ručitele; c) jinou formou jistoty, která poskytuje rovnocennou záruku, 

že částka dovozního nebo vývozního cla odpovídající celnímu dluhu a 

jiné poplatky budou zaplaceny. 

Z uvedeného je zjevné, že pokud předkladatel navrhuje zaměnit 

možnost zajištění cla prostřednictvím zástavního práva k nemovité věci 

za finanční záruky, která je bankovní zárukou nebo byla poskytnuta 

pojišťovnou, pohybuje se v intencích výše uvedeného článku nařízen a 

jde o návrh slučitelný s právem EU. Nicméně, obdobně jako v 

předchozích případech, dochází tím k nové implementaci práva EU, a 

proto musí být nové znění § 26 odst. 1 návrhu vyznačeno a vykázáno v 

souladu s Legislativními pravidly vlády. Požadujeme vyznačit a 

doplnit rozdílovou a srovnávací tabulku. 

Vyhověno. 
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15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

8. D K části třicáté druhé, k bodu XL: 

K bodu 6, § 30 návrhu 

Zúžení ustanovení je přímým důsledkem změny navrhované v bodě 5 v 

kombinaci s požadavkem ustanovení článku 94 odst. 1 in fine Celního 

kodexu Unie („Není-li ručitelem úvěrová instituce nebo finanční 

instituce nebo pojišťovna akreditovaná v Unii v souladu s platnými 

právními předpisy Unie, schválí ručitele celní orgány, které jistotu 

požadují.“) Proto pro ni platí i výše uvedený požadavek na 

implementační vykázání a vyznačení. 

Vyhověno. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

9. D K části třicáté druhé, k bodu XL: 

K bodu 7, § 31 návrhu 

Navrhované ustanovení o zajištění cla jinou osobou (odst. 1) rozšiřuje 

okruh osob, které mohou poskytnout jistotu namísto dlužníka. Návrh 

tak implementuje čl. 89 odst. 3 věty druhé Celního kodexu Unie, který 

umožňuje celním orgánům povolit, aby jistotu poskytla jiná osoba než 

osoba, od níž se jistota požaduje. 

Sám předkladatel v důvodově zprávě k tomuto bodu návrhu uvádí, že 

návrhem reaguje na tuto možnost danou přímo použitelným předpisem, 

nicméně navrhované ustanovení není v návrhu implementačně 

vyznačeno, ani vykázáno. Požadujeme doplnit. 

Vyhověno. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

10. - Závěr: 

Návrh zákona bude možno hodnotit jako slučitelný s právem EU 

až po vyjasnění připomínky k části dvacáté deváté. 

Formální náležitosti (výkaznictví) je nutné napravit. 

Vyhověno. 

V podrobnostech viz výše. 

20. Asociace malých a 

středních podniků a 

živnostníků ČR 

1. Z K návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 

některé další zákony uplatňuje Asociace malých a středních podniků a 

živnostníků ČR (AMSP ČR) následující připomínku: 

K návrhu rozšířit daňové zvýhodnění, které v současné době požívá 

příspěvek zaměstnavatelů na stravování zaměstnanců na pracovišti ve 

formě stravenek, i na takový příspěvek poskytovaný v penězích (tzv. 

stravenkový paušál) požadujeme, aby řešení této části zákona bylo 

odloženo na dobu, kdy budou vyhodnoceny dopady vyhlášení stavu 

nouze v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 ze dne 12. 

března 2020 na sektor stravování. 

Jsme přesvědčeni, že odložení diskuse nad navrženou změnou předejde 

možným fatálním nevratným následkům nejen pro restaurace a 

stravovací zařízení, ale i následným dopadům na zaměstnanost a státní 

Nevyhověno. 

Z připomínky není jasné, jaké fatální nevratné následky by byly 

následkem přijetí navrhovaných změn zákona o daních z příjmů. Tento 

zákon je navrhován a projednáván v běžném legislativním režimu, tedy 

včetně řádných připomínkových řízení, v rámci nichž je možno vést 

diskusi o navrhovaných změnách. Ambicí tohoto návrhu není zrušit 

stravenky, ale vytvořit takové podmínky, aby bylo možné 

zaměstnancům přispívat na stravování s daňovou podporou i jiným 

způsobem, než prostřednictvím závodních jídelen nebo stravenek, 

jejichž daňové výhody zůstanou v plné míře zachovány. 

Základní teze, výhody a nevýhody návrhu, tak jak je předložen, 

zůstávají nezměneny. Návrh především pomáhá menším 

zaměstnavatelům, aby mohli poskytnout daňový benefit ekvivalentní 

tomu, který poskytují větší zaměstnavatelé. 

Možnou substituce stravenek stravenkovým paušálem nelze 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPYKLEGX)



- 33 - 

 

rozpočet. 

Tato připomínka je zásadní. 

interpretovat jednostranně jako hrozbu, ale taktéž jako příležitost 

v podobě snížení nákladů za provize stravenkovým společnostem, která 

řadě podniků může naopak spíše pomoci. 

25. Česká národní banka 1. D Připomínka nad rámec návrhu: 

K části šesté Změna zákona o daních z příjmů 

K § 19 odst. 1 písm. zh): 

Předmětné ustanovení navrhujeme upravit takto: 

„zh) příjmy České republiky z 

1. operací řízení likvidity státní pokladny a řízení státního dluhu, 

2. úroků ze zůstatků na souhrnných účtech státní pokladny vedených 

Českou národní bankou, 

3. úroků z peněžních prostředků  na účtech zřízených za účelem řízení 

likvidity státní pokladny  a řízení státního dluhu v bankách, pobočkách 

zahraničních bank nebo bankách v zahraničí, podle zákona 

upravujícího rozpočtová pravidla.“. 

 

Odůvodnění: Na podnět odboru Řízení státního dluhu a finančního 

majetku Ministerstva financí navrhujeme upravit § 19 odst. 1 písm. zh) 

zákona o daních z příjmů tak, aby vedle příjmů České republiky 

z operací řízení likvidity státní pokladny a řízení státního dluhu byly od 

daně z příjmů osvobozeny i související úroky plynoucí České republice 

z peněžních prostředků na účtech zřízených za tímto účelem. 

Vyhověno. 

 

25. Česká národní banka 2. Z Zásadní připomínky: 

K části šesté Změna zákona o daních z příjmů 

K § 38da: 

Žádáme o provedení takové úpravy ustanovení § 38da zákona, aby 

ČNB byla trvale vyňata z povinnosti činit oznámení o osvobozených 

příjmech a příjmech, které nepodléhají zdanění v ČR. 

 

Odůvodnění: Od 1. dubna 2019 se rozšířila oznamovací povinnost 

o osvobozené příjmy a příjmy nepodléhající zdanění v České republice. 

Účelem rozšířené oznamovací povinnosti je, aby měl správce daně 

nástroj pro kontrolu, zda nedochází k nezákonné daňové optimalizaci, 

která snižuje inkasa státního rozpočtu a rozpočtů obcí a krajů a využití 

získaných relevantních dat pro automatickou výměnu informací. Česká 

Nevyhověno. 

Novelou zákona o daních z příjmů, kterou bylo do tohoto zákona 

zakotveno ustanovení §38da zákona o daních z příjmů, dochází ke 

změně rozsahu vykazovaných údajů nikoliv vykazujících institucí. 

Požadavek uvedený v připomínce jde proto nad rámec připravované 

novely. 

Pokud jde o vztah oznamovací povinnosti podle § 38da zákona o daních 

z příjmů a právní úpravy obsažené v zákoně č. 164/2013, o mezinárodní 

spolupráci při správě daní a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, upravuje tento zákon odlišný typ oznamovací 

povinnosti. Tento zákon stanoví oznamovací povinnost o informacích o 

finančních účtech vedených finanční institucí pro své klienty, které jsou 

následně sdíleny s finančními správami jurisdikcí, v nichž vzniká 

takovému klientovi daňová povinnost. V případě ustanovení § 38da 

zákona o daních z příjmů se jedná o oznamovací povinnost, kterou 

využívá primárně Finanční správa ČR, a to pro kontrolu plnění 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPYKLEGX)



- 34 - 

 

národní banka byla správcem daně v souladu s ustanovením § 38da 

odst. 7 dočasně zproštěna oznamovací povinnosti. S ohledem na 

skutečnosti, že je ČNB veřejnoprávním subjektem zřízeným zvláštním 

zákonem, který nemůže být příjemcem přímých zahraničních investic, 

obchody, které generují předmětné příjmy, provádí v souvislosti 

s měnovou politikou nebo ochranou finanční stability, je osvobozena 

od daně z příjmů právnických osob a jako centrální banka vykonávající 

pouze činnosti ve veřejném zájmu má v rámci automatické výměny 

informací podle zákona č.164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při 

správě daní, postavení neoznamující finanční instituce. 

daňových povinností v ČR u příjmů nerezidentů ze zdrojů v ČR (v 

tomto případě produktů, které nabízí ČNB). 

I v tomto případě však může být oznámená informace významná též pro 

finanční správu jurisdikce příjemce příjmu a dokonce může být i 

předmětem výměny informací (a to i automatické výměny informací, 

ovšem nikoli automatické výměny informací o finančních účtech dle 

právní úpravy implementující CRS a dohodu FATCA). 

ČNB dané oznamovací povinnosti podléhá proto, že nabízí možnost 

investice do produktů, z nichž může následně plynout příjem. Pokud 

ČNB z těchto produktů vyplácí do zahraničí příjmy podléhající 

srážkové dani, je žádoucí, aby informace o skutečně sražené dani (či o 

dani, která by byla sražena, pokud by příjem nebyl osvobozen či 

podléhal zdanění) správci daně poskytovala, stejně jako tyto informace 

poskytují jiné finanční instituce, které na trhu nabízejí typově obdobné 

produkty. Vynětí ČNB z oznamovací povinnosti upravené v § 38da 

zákona o daních z příjmů by proto omezilo možnost Finanční správy 

ČR získávat informace, které jsou pro naplnění účelu této povinnosti 

nezbytné. Vynětí zakotvené formou taxativního výčtu je současně 

z legislativního hlediska nekoncepční. 

V uvedeném případě se nadále uplatní ustanovení § 38da odst. 7 zákona 

o daních z příjmů, který umožňuje správci daně zprostit povinný 

subjekt oznamovací povinnosti. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 

25. Česká národní banka 3. Z Zásadní připomínky: 

K části šesté Změna zákona o daních z příjmů 

K § 38e k odst. 1 písm. a), § 38e odst. 2 písm. a) a k § 38e odst. 4: 

Doporučujeme znění odstavce 4 ponechat ve stávajícím znění a úpravu 

textu provést pouze v odstavcích 1 a 2 s tím, že v písm. a) bude 

obsažena výhradně nová úprava a z důvodu lepší srozumitelnosti se 

stávající ustanovení písm. a) a b) ponechají samostatně pod písm. b) 

a c). Nové znění písm. a) v odstavcích 1 a 2 navrhujeme takto: 

„a) 1 % z částky vyplacené při splatnosti dluhopisu, vkladního listu 

nebo cenného papíru vkladnímu listu na roveň postaveného u příjmů 

plynoucích z práva na splacení jmenovité hodnoty uvedených cenných 

papírů,“. 

 

Vyhověno částečně. 

Text zákona byl upraven, avšak bez slov „jmenovité hodnoty“ a za 

slova „vkladní list“ bylo doplněno „vydaného jako cenný papír“; jde o 

jakoukoli částku, která je vyplacena při splacení daného cenného 

papíru, která se může v případě předčasné splatnosti lišit od jeho 

jmenovité hodnoty. 

Co se týká spravovatelnosti výběru daně u výnosů určených rozdílem 

mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem, tento 

příjem již nepodléhá srážkové dani vybírané plátcem daně, ale 

poplatník jej uvádí do daňového přiznání, a to i daňový nerezident, viz 

navrhované změny v § 36 odst. 1 písm. b) bod 1 a § 36 odst. 2 písm. a). 

Ustanovení § 38e upravuje zajištění daně, tedy institut, který se 

vztahuje na příjmy daňových nerezidentů, které nepodléhají srážkové 

dani. Plátce příjmu při zajištění daně vždy postupuje podle českého 

zákona o daních z příjmů, nikoli podle smlouvy o zamezení dvojímu 

zdanění. Poplatník následně příslušný příjem uvede do svého daňového 

přiznání, uplatní na něj daňovou sazbu v souladu s příslušnou smlouvou 
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Odůvodnění: Navržené doplnění zajišťovat 1 % z příjmů plynoucích 

z práva na splacení jmenovité hodnoty dluhopisu, vkladního listu nebo 

cenného papíru vkladnímu listu na roveň postaveného je nepřesné. 

Plátce nemůže zajišťovat 1 % z uvedených příjmů, protože jejich výši 

nebude znát. Proto podle úpravy navržené MF ČR má plátce zajišťovat 

daň z částky vyplácené při splatnosti jmenovité hodnoty dluhopisu, 

vkladního listu nebo cenného papíru vkladnímu listu na roveň 

postavenému.  

Na závěr k navržené úpravě zdaňování příjmů souvisejících s dluhopisy 

poznamenáváme, že tato úprava zajistí spravovatelnost výběru daně u 

výnosů určených rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho 

emisním kurzem jen v případech, kdy bude plátce postupovat podle 

českého zákona o daních z příjmů. Pokud bude plátce tento druh příjmu 

vyplácet nerezidentům ze zemí, se kterými je ve smlouvě o zamezení 

dvojímu zdanění sjednána zvýhodněná (nižší) sazba daně z úrokových 

příjmů, bude moci při postupu podle této smlouvy provést srážku daně 

jen v případě, že bude dluhopis prodáván za jeden emisní kurz 

stanovený v emisních podmínkách, protože jen tehdy bude znát výši 

příjmu vlastníka dluhopisu. 

o zamezení dvojímu zdanění a odvedené zajištění daně se započte vůči 

jeho celkové daňové povinnosti. Plátci daně tedy žádný problém 

v souvislosti se smlouvami o zamezení dvojímu zdanění nevznikne. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 

 

25. Česká národní banka 4. D Doporučující připomínky: 

K části šesté Změna zákona o daních z příjmů 

K § 36 odst. 1 písm. b), § 38e odst. 1 písm. a), § 38e odst. 2 písm. a): 

Doporučujeme sjednotit specifikaci příjmu v předmětných 

ustanoveních. 

 

Odůvodnění: Specifikace příjmu není v těchto ustanoveních jednotná. 

Buď se označuje jako „příjem plynoucí z práva na splacení 

dluhopisu…“, nebo jako „příjem plynoucí z práva na splacení 

jmenovité hodnoty dluhopisu…“. Za správnou specifikaci práva 

považujeme „právo na splacení jmenovité hodnoty dluhopisu …“. 

Vysvětleno. 

Uvedený příjem nezahrnuje pouze situace, kdy je vyplácena jmenovitá 

hodnota dluhopisu, ale i situace, kdy je při splacení dluhopisu 

vyplácena jiná částka, např. při jeho předčasném splacení, viz i např. 

důvodová zpráva ke změně § 36 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o 

daních z příjmů 

V platném znění § 38e odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů byla 

slova „splacení jmenovité hodnoty dluhopisu“ uvedena omylem, bylo 

opraveno na „splacení dluhopisu“. 

25. Česká národní banka 5. D Doporučující připomínky: 

K části šesté Změna zákona o daních z příjmů 

K § 36 odst. 2: 

Text za slovy „jeho emisním kurzem“ doporučujeme změnit 

následovně: „a z úrokového příjmu a jiných výnosů z držby směnky 

vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, 

z úrokového příjmu z vkladního listu a z cenného papíru vkladnímu 

Vyhověno.  

Text byl upraven, pouze na místo „z úrokového příjmu a jiných 

výnosů“ bylo uvedeno pouze „z výnosu“. 
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listu na roveň postaveného.“ 

 

Odůvodnění: Text za slovy „jeho emisním kurzem“ zcela neodpovídá 

textu (vymezení) uvedenému v § 8 odst. 3 za slovy „písm. a) až f) a i)“. 

27. Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

1. Z Obecně k návrhu 

Českomoravská konfederace odborových svazů projednala návrh 

zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další 

zákony a zasílá k němu následující stanovisko, které se týká návrhu 

změn v zákoně o daních z příjmů. ČMKOS zásadně nesouhlasí s tím, 

aby s pomocí tohoto změnového zákona byl zaveden tzv. stravenkový 

paušál, který představuje radikální zásah do stravování zaměstnanců 

s mnoha negativními dopady, jak z hlediska ochrany zdraví v průběhu 

pracovních směn, tak z hlediska dopadů na veřejné finance (blíže viz 

v části k jednotlivým ustanovením. 

V současné době boje s koronavirem považuje ČMKOS za potřebné, 

aby daňová podpora směřovala ke všem fyzickým osobám, 

poplatníkům daně z příjmů. Požaduje proto za potřebné provést již 

s účinností za rok 2020 výrazné zvýšení slevy na dani z příjmů 

fyzických osob, která již dlouhou řadu let zůstává zafixována na částce 

24 840 Kč ročně (2 070 Kč měsíčně), a to nejméně na částku 30 000 

Kč ročně (2 500 Kč měsíčně). 

Uvedené připomínky jsou zásadní. 

Nevyhověno. Rozpor  

Záměr úpravy je poměrně již dlouhou dobu diskutovaným problémem, 

který dospěl už do svého finálního řešení.  Není zřejmé, proč by neměl 

být obsažen právě v této novelizaci zákona o daních z příjmů a nabízí 

řešení pro širší okruh zaměstnavatelů a zaměstnanců. Ambicí tohoto 

návrhu není zrušit stravenky, ale vytvořit takové podmínky, aby bylo 

možné zaměstnancům přispívat na stravování s daňovou podporou i 

jiným způsobem, než prostřednictvím závodních jídelen nebo 

stravenek, jejichž daňové výhody zůstanou v plné míře zachovány. 

 

Návrh na zvýšení základní slevy na poplatníka nebylo zadáním, ani 

předmětem navrhovaných úprav v novele zákona o daních příjmů. 

V kontextu vypořádání byla základní sleva a její zvýšení navrhováno 

z důvodu většího vyrovnání mezi fyzickými osobami zaměstnanými a 

OSVČ. Ze strany připomínkového místa především padla argumentace 

ohledně současného objemu podpory, která je směřována OSVČ a 

převyšuje podporu pro zaměstnance. Taktéž bylo poukázáno na 

relativně malé inkaso, které OSVČ v současné době mají. Nicméně ze 

strany MF platí stále závěr, že obsahem navržené novely zvyšování 

základní slevy na poplatníka není. Nadto ke kompenzaci výše 

uvedených rozdílů toto ani není zcela vhodným nástrojem, neboť 

uvedené snížení daně rovněž sníží daň i OSVČ (po relativní stránce 

dokonce více). 

27. Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

2. Z K jednotlivým ustanovením Části šesté - Změna zákona o daních 

z příjmů 

K bodu 2 a 3, § 4 odst. 1 písm. b) 

ČMKOS zásadně nesouhlasí s návrhem prodloužení časového testu 

u prodeje nemovitého majetku. Požadujeme ponechat stávající 

znění nebo alespoň vyloučit případy kdy k nabytí dojde 

vypořádáním společného jmění nebo děděním. 

Odůvodnění: 

V § 4 odst. 1 písm. b) se navrhuje prodloužení časového testu u prodeje 

nemovitého majetku kvůli spekulacím s nemovitým majetkem, jak 

uvádí důvodová zpráva. Toto prodloužení časového testu se ale dotkne 

i dědiců v nepřímé linii, kde se o jednoznačně spekulaci nejedná. 

Vyhověno jinak. 

Navržená úprava je jedním z kroků naplňujících programové prohlášení 

ve vztahu k záměru na omezování a rušení daňových výjimek, jenž 

zákon o daních z příjmů široce obsahuje.  

Nastavení této změny časového testu není pouze cestou k omezení 

spekulací, ale také je nutno ji posuzovat z hlediska systémovosti a 

koncepčnosti.   

Lhůta časového testu, která se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto 

nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, který byl 

příbuzným v řadě přímé nebo manželem prodávajícího, nebo pokud jde 

o vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem nabytým děděním od 

takového zůstavitele je v současném platném znění zakotvena a v 

kontextu navrhované úpravy není záměrem tento koncept měnit a 

zavádět novou výjimku v rámci daného ustanovení. 

Tyto novelizační body byly přesunuty do návrhu zákona, kterým se 
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Pokud si manželé pořídí do společného jmění dům a po 5 letech se 

manželé rozvedou nebo jeden zemře, druhý by musel dům vlastnit 

(nebo spoluvlastnit, například s dalšími dědici) ještě dalších 10 let, aby 

nemusel platit daň z příjmu. A to i přesto, že daný dům pořídili 

s manželem za prostředky, které již byly zdaněné. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 

nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další 

související právní předpisy, a který vláda schválila dne 30. dubna 2020. 

Vláda byla při jednání o návrhu zákona informována o přetrvávajícím 

rozporu v této věci. Při projednání tohoto návrhu vlády došlo 

ke zkrácení doby na 10 let. 

27. Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

3. D K jednotlivým ustanovením Části šesté - Změna zákona o daních 

z příjmů 

K bodu 8, § 6 odst. 9 písm. b) 

Doporučujeme ponechat stávající znění. 

Odůvodnění: 

Obáváme se, že příspěvek se časem v povědomí zaměstnanců i 

zaměstnavatelů „rozmělní“ a stane se součástí mzdy a nebude vnímán 

jako benefit. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za doporučující.          

Nevyhověno.  

Jedná se o další formu daňově zvýhodněné podpory zaměstnaneckého 

stravování, při zachování stávajících daňově zvýhodněných forem. 

Nejedná se tedy o součást „smluvní“ mzdy, náležející zaměstnanci za 

vykonanou práci, která podléhá dani z příjmů a veřejnoprávním 

pojistným. 

27. Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

4. Z K jednotlivým ustanovením Části šesté - Změna zákona o daních 

z příjmů 

K bodu 23, § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 

ČMKOS požaduje v Části šesté zrušit celý bod 23. 

ČMKOS zásadně nesouhlasí s tím, aby s pomocí změnového 

zákona byl zaveden tzv. stravenkový paušál. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

Odůvodnění: 

 Podle našich propočtů zavedení tzv. stravenkového paušálu by 

otevřelo výrazným způsobem optimalizační kanál u daně z příjmů a 

výrazným způsobem by to poškodilo veřejné finance. RIA obsažená 

v předloženém návrhu je podle našeho přesvědčení tendenčně 

zpracována. Hlavní rizika navrhovaného řešení a argumenty 

ČMKOS byly popsány v analýze stravenkového paušálu, která 

byla předána paní ministryni financí a panu předsedovi vlády 

České republiky. Z ní vyjímáme jako argumentaci odmítavého postoje 

ČMKOS pasáž týkající se rizik návrhu MF ČR na zavedení tzv. 

stravenkového paušálu: 

• První riziko návrhu – vyvolání daňové optimalizace 

Nevyhověno. Rozpor 

Záměr úpravy je poměrně již dlouhou dobu diskutovaným problémem, 

který dospěl už do svého finálního řešení.  Není zřejmé, proč by neměl 

být obsažen právě v této novelizaci zákona o daních z příjmů, a nabízí 

řešení pro širší okruh zaměstnavatelů a zaměstnanců. Ambicí tohoto 

návrhu není zrušit stravenky, ale vytvořit takové podmínky, aby bylo 

možné zaměstnancům přispívat na stravování s daňovou podporou i 

jiným způsobem, než prostřednictvím závodních jídelen nebo 

stravenek, jejichž daňové výhody zůstanou v plné míře zachovány. 

Návrh tak v žádném případě neomezuje funkci stávajícího systému, ale 

nabízí rozšíření těm, kteří nechtějí, nebo i nemohou, podpořit své 

zaměstnance ve stravování formou stravenek.  

Je skutečností, že navrhovaný systém paušálního výdaje na stravování 

je v podobě hotovostní, tj. že zaměstnanec dostane částku na stravování 

spolu se mzdou. Oproti názoru odborů se nelze domnívat, a také návrh z 

této premisy vychází, že by zaměstnavatelé donutili své zaměstnance 

přijmout snížení mzdy a doplnit ji i do budoucna nezaručeným 

benefitem. Ministerstvo financí se domnívá, že i tento návrh lze postavit 

na vědomí toho, že zaměstnanci jsou jistě citliví na nabídku hrubé 

mzdy, nejsou takovými průhlednými přísliby manipulovatelní a jistě i 

opírající se o podporu odborových organizací.  Návrh na zavedení 

paušálního výdaje na stravování tedy především vychází z přesvědčení, 

že dominantním přístupem zaměstnavatelů bude vyplacení paušálních 

částek stravování nad rámec mzdy, nikoliv že by byl její náhradou. 
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s masívním dopadem do veřejných rozpočtů.  

Ministerstvo financí vychází z přesvědčení, že se přijetím paušálu jen 

vytvoří vedle již existujících možností (závodního stravování a 

využívání stravenek) pro 1 milion osob, které nedostávaly dodnes nic, 

dodatečná možnost jejich pokrytí nově vytvořenou podporou - 

stravenkovým paušálem. Vůbec nebere v úvahu, že se tento návrh liší 

od dvou předchozích možností podpory stravování zaměstnanců 

zásadním kvalitativním způsobem. A to hned ve dvou směrech. Za prvé 

se jedná o přímou podporu zaměstnanců vyplácenou v penězích. Za 

druhé nebude prověřována účelovost vynaložených prostředků 

paušálu (a tedy ani daňové podpory státu).  

Existuje velmi reálné nebezpečí, že se tímto novým mechanismem 

vyvolají  nevratné procesy daňové optimalizace, na jejichž konci 

bude na jedné straně vytvoření masívních deficitů ve veřejných 

financích, na straně druhé rozbití stávajícího systému podpory 

stravování zaměstnanců.  

První kanál daňové optimalizace se týká 1 milionu osob, dodnes 

nevyužívajících výhod podpory závodního stravování nebo 

stravenek.    

Je naprosto jisté, že tento 1 milion zaměstnanců „bez výhod“ 

zavedením stravenkového paušálu „zmizí jak pára nad hrncem“, ovšem 

z úplně jiného důvodu, než předpokládá předkladatel. Ministerstvo 

financí vychází ve svém návrhu z přesvědčení, že zaměstnavatelé, kteří 

se léta brání přispět na stravování svých zaměstnanců byť jen korunou 

(s častým zdůvodněním, že na to nemají), po přijetí „stravenkového 

paušálu“ najednou prozřou, zastydí se a svým zaměstnancům přilepší.  

Otázkou je, proč už to dávno neudělali? Vždyť jde fakticky o stejnou 

výhodu, kterou bylo možno realizovat desítky let prostřednictvím 

stravenek. 

 Mnohem reálnější je proto předpoklad, že tito zaměstnavatelé ani po 

případném přijetí stravenkového paušálu svým zaměstnancům opět – 

stejně jako v minulosti - „ze svého“ nic nepřidají.  Ale velmi rádi 

zaměstnancům přidají „ze státního“, zvláště když na tom také něco 

„vydělají“ a ještě nebudou muset fakticky zvyšovat mzdy. 

Spuštěním stravenkového paušálu se objeví nový, státem 

garantovaný kanál, kterým bude možno vyplatit zaměstnancům 

čisté peníze nezatížené daní z příjmů (na straně zaměstnance) či 

pojistným na sociální a zdravotní pojištění (na straně zaměstnance 

i zaměstnavatele). Nebude se přitom muset prokazovat, že účel, na 

který byly tyto peníze (resp. daňová podpora státu) vynaloženy, 

Ani forma stravování prostřednictvím stravenek nevylučuje rizika 

zneužití výplaty do formy mzdy. Dále také lze jednoduše vypozorovat a 

konstatovat, že i nezanedbatelná část zaměstnanců nevyužívá stravenek 

k účelu jim určeným, tj. žádoucí stravování v zaměstnání. 

Otázka prověřování jak zaměstnanec nakládá se zaměstnavatelem 

poskytnutým benefitem, je zcela rovnocenná jak pro stravenky, tak i pro 

stravenkový paušál. Toto ověření vždy skončí u samotného 

zaměstnance jak s benefitem v podobě stravenky nebo hotovosti vůči 

potřebě stravování naloží.  K tomu lze doplnit, že kontrola prověření, 

zda je přiznání paušálu na stravování provedeno na úkor mzdy, 

samozřejmě možná je, ale tam zřejmě poukázání na kontrolu účelovosti 

nesměřuje. Nakonec lze i konstatovat, že vše je odvislé od svobodného 

rozhodnutí zaměstnance, jak s poukázaným benefitem naloží (je i u 

stravenek, byť lze připustit, že využití je do určité míry omezeno). 

Ministerstvo financí nesouhlasí s tvrzením, že změna podpory 

stravování by znamenala významnou změnu preferencí zaměstnanců 

ohledně pravidelného stravování. To, zda lidé chodí na oběd, je jejich 

osobní rozhodnutí, které nezmění skutečnost, že přestanou dostávat 

stravenky. Zavedení stravenkového paušálu je třeba chápat spíše jako 

narovnání podmínek pro zaměstnance, jejichž zaměstnavatelé vzhledem 

k vyšší administrativní zátěži s poskytováním stravenek (případně 

nákladnosti zajištění závodního stravování) zvolili cestu nulové 

podpory stravování. 

Ministerstvo financí nepovažuje za vhodné označovat plošně 

zaměstnavatele jako subjekty, kterým jde jen o to, jak obejít daňovou 

povinnost. 

Proč to neudělali zaměstnavatelé již dávno? Nejde o stejnou výhodu 

realizovanou prostřednictvím stravenek. Peněžní příspěvek v současné 

době není na straně zaměstnance od daně z příjmů fyzických osob 

osvobozen, tzn., že vstupuje i do vyměřovacích základů povinného 

pojistného. Peněžní příspěvek není zatížen dalšími náklady v podobě 

provizí, které jsou placeny v případě oběhu stravenek. 

Situace uvedená v příkladu by ale mohla nastat pouze v případě, pokud 

by zaměstnanec souhlasil se snížením své smluvně garantované mzdy, 

která mu náleží za vykonanou práci. Jedná se o mzdovou problematiku, 

která spadá do oblasti pracovněprávních předpisů, nikoliv daňových. 

Oproti tomu paušální peněžní příspěvek na stravu s výkonem práce 

nijak nesouvisí a je zaměstnanci poskytován bez ohledu na jím 

odvedenou práci. 

V připomínce je také zmiňována analýza společnosti Pro Factum 

Consulting s.r.o. S výsledky analýzy nelze souhlasit mimo jiné s 

odkazem na výše uvedené. 

V důvodové zprávě i v RIA je odhadovaný dopad zavedení peněžitého 
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jímž je podpora stravování zaměstnance během pracovní směny, 

byl opravdu naplněn.  

Vzniká naprosto reálné obava, že dojde k záměně části mezd 

vyplácených zaměstnancům za tzv. stravenkový paušál. Zvláště 

v situaci, kdy na tomto převodu budou finančně zainteresovány 

obě strany. 1 

V letošním roce by se mohlo denně „převést“ na jednoho zaměstnance 

maximálně 72,1 Kč, což za průměrný měsíc činí 1388 Kč.2 Tyto peníze 

by zaměstnanec dostal jako čistý příjem. Kdyby těchto 1388 Kč 

zůstalo ve mzdách, odpovídající čistá mzda zaměstnance (po odvodu 

pojistného a daně z příjmu) by činila pouze 956,3 Kč. To znamená, že 

„přečerpáním“ části mzdy do stravenkového paušálu v maximálním 

limitu, by jeden zaměstnanec vydělal v podmínkách roku 2020 431,7 

Kč měsíčně tj. 5180,4 Kč ročně.3 Záměna mzdy za stravenkový paušál 

by přinesla pro některé zaměstnance kromě více peněz ještě jeden 

zajímavý bonus -  stravenkový paušál, na rozdíl od mezd, 

nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci. 

Stejně tak by ovšem v tomto režimu vydělal i zaměstnavatel, který by 

se touto operací zbavil povinnosti platit za zaměstnance zdravotní 

pojištění ve výši 124,9 Kč měsíčně a sociální pojištění ve výši 344,2 

Kč měsíčně. Díky snížení těchto plateb by mu mírně narostla daňová 

povinnost (o + 89,1 Kč měsíčně). Celkově by zaměstnavatel za měsíc 

přímo ušetřil na jednom zaměstnanci 380 Kč, tj. ročně 4560 Kč. (V 

reálu by to bylo více – přechod na tento systém by mu totiž v prvním 

roce umožnil výrazněji omezit nárůst mezd, a to o 1,5 – 2 %).  

Celkem tedy činí pro rok 2020 úspora u zaměstnance a 

zaměstnavatele při náhradě mezd tzv. stravenkovým paušálem 

v maximálním limitu 9 740,4 Kč. To znamená při 1 milionu osob 

celkovou úsporu platby daní a pojistného ve výši 9,740 mld. Kč 

ročně. 

Přesně o stejnou částku by přišly veřejné rozpočty. Např. u 

příspěvku na stravování vyčíslen v celkové výši 4,9 mld. Kč (vč. 

dopadů na zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatelů) na úrovni 

veřejných rozpočtů. Částka 2,6 mld. Kč, která je citována ze zmiňované 

analýzy, je kumulativní dopad více opatření, a to zavedení 

stravenkového paušálu a prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z 

prodeje nemovité věci, a to pouze na úrovni státního rozpočtu. Takto je 

částka i v příslušných dokumentech popsána. 

Odhad rozpočtových dopadů zavedení peněžitého příspěvku na 

stravování (uvedeno i v důvodové zprávě a v RIA) vycházel z 

předpokladu, že příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu 

poskytnou zaměstnavatelé zaměstnancům, kteří v současné době 

nepobírají stravenky ani nemají možnost závodního stravování. 

S tím, že pokud zaměstnavatelé začnou nově zaměstnancům poskytovat 

peněžitý příspěvek místo stávajícího režimu, žádné dodatečné 

rozpočtové dopady to nepřinese, protože jak stávající daňově 

zvýhodněné formy poskytovaného stravování, tak tato nová forma je od 

daně osvobozena a není zpojistněna. 

Vzhledem k současné ekonomické situaci byla podstatným způsobem 

snížena predikce daní z příjmů, proto dopady uvedené v RIA a v 

důvodové zprávě jsou nadhodnocena. 

 

 

 

 
1 V následujících propočtech se vychází z předpokladu, že zaměstnavatel (samozřejmě za souhlasu zaměstnance) přesune část v současné chvíli vyplácených mezd do systému stravenkového paušálu. Stejně 

pravděpodobná je však možnost, že stravenkovým paušálem vyplatí až mzdové přidání. Pak by odpadla nutnost měnit u zaměstnance stávající pracovní smlouvu. (Tedy operaci, kterou MF ČR veřejně označuje 

jako „nemožnou“ a negaci tohoto údajného „nemožného“ – ve skutečnosti ovšem naprosto zákonného – postupu považuje za svůj hlavní trumf)    
2 Při propočtech se vycházelo z celkového počtu pracovních dní v roce 2020 a 20 dnů řádné dovolené. Nebyla zohledněna otázka sick days ani nebylo uvažováno s nemocností. To by na první pohled mohlo 

znamenat, že odhad je mírně nadhodnocený. Na druhou stranu se však nebral v úvahu vlivu přesčasů na nárůst příspěvku na stravování (po odpracovaných 11 hodinách vzniká nárok na další příspěvek na 

stravování), ani efekt práce u více zaměstnavatelů (nárok na příspěvek vzniká v případě, že zaměstnanec odpracoval alespoň tříhodinovou směnu). Z tohoto pohledu lze odhad považovat spíše za realistický.    
3 „Výdělek“ 431,7 Kč na jednoho zaměstnance měsíčně se skládá z úspory na platbě zdravotního pojištění zaměstnance ve výši 62,5 Kč měsíčně tj. 750 Kč ročně, úspory na sociálním pojištění zaměstnance ve výši 

90,2 měsíčně tj. 1082,4 ročně a úspory 279 Kč měsíčně na dani z příjmu tj. 3348 Kč ročně.   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPYKLEGX)



- 40 - 

 

zdravotního pojištění lze odhadnout dopad této optimalizace na cca 

2,3 mld. Kč ročně, u důchodového pojištění na 4,7 mld. Kč atd.  

Druhý kanál daňové optimalizace se týká 3,3 mil. zaměstnanců, 

kteří dnes využívají buď příspěvek na stravování formou dotování 

provozu vlastního stravovacího zařízení (1,8 mil. Kč) nebo 

prostřednictvím stravenek (1,5 mil. Kč). 

Jde o to, že průměrný příspěvek na stravování realizovaný u těchto 

osob stávajícími kanály je v průměru o cca 1/3 nižší, než je horní limit 

příspěvku na stravování. To znamená, že i u těchto osob fakticky může 

proběhnout výše uvedená daňová optimalizace v rozsahu cca 1/3 výše 

uvedených dopadů. Prakticky to znamená, že při využití tohoto kanálu 

by se celková úspora u jednoho zaměstnance a zaměstnavatele 

pohybovala okolo 3247 Kč ročně, což by při 100% využití u všech 

dotčených zaměstnanců činilo úsporu (a zároveň dopad do veřejných 

financí) v rozsahu dalších 9,7 mld. Kč.   

Celkově by se tedy dopad do veřejných rozpočtů spojených 

s daňovou optimalizací mohl pohybovat přes 19 mld. Kč. Je 

zřejmé, že tento dopad je naprosto fatální a v kontextu přípravy 

rozpočtu na rok 2021 fakticky destrukční.  

 Není podstatné, zda a v jaké míře bude prostor pro daňovou 

optimalizaci aktuálně využit.  Podstatné je, že by se návrhem MF ČR 

„otevřely dveře“ kterými by mohl kdokoli, kdykoli projít.  Možná 

časem i ti podnikatelé, kteří se dnes chovají velmi slušně a hledání 

úhybných manévrů a daňových optimalizací nepatří k jejich stylu 

podnikání. 

ČMKOS připomíná, že dopady předloženého návrhu do veřejných 

rozpočtů spojených s daňovou optimalizací se zabývaly i jiné subjekty, 

a jejich závěry potvrzují správnost propočtů provedených ČMKOS. 

Například Společnost Pro Factum Consulting. s.r.o. ve své analýze 

konstatuje, že odhady výpadků veřejných příjmů vypočtené 

Ministerstvem financí jsou: 

• Nevěrohodné – výpočet je buď zcela chybný nebo bez 

jakéhokoli logického důvodu počítá s různou výší možného peněžitého 

příspěvku zaměstnavatele – 31 Kč u sociálního pojištění, 33,40 Kč u 

daní z příjmů a 40 Kč u zdravotního pojištění; 

• Podhodnocené – průměrná výše podpory u nepeněžních 

forem je 43-47 Kč; daňově efektivní maximum pak dokonce 72,10 Kč 

na den; lze předpokládat, že u peněžitého příspěvku by zaměstnavatelé 

volili daňově nejoptimálnější variantu, tedy příspěvek až ve výši 72,10 
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Kč na den; 

• Nekompletní – MF ČR nevypočetlo výpadek pojistného 

hrazeného zaměstnanci. I v případě již tak podhodnocených a 

nekonzistentních čísel MF ČR by šlo o dodatečných 450 milionů ročně 

na pojistném na sociální pojištění a 400 milionů Kč ročně na 

zdravotním pojištění; 

• Závěrečný odhad MF ČR tak počítá s výpadkem veřejných 

příjmů ve výši 2,6 mld. Kč ročně, ačkoli samo MF ČR je v 

předkládaných materiálech vypočetlo na 4,1 mld Kč + 0,8 mld Kč 

výpadku příjmů zdravotních pojišťoven. 

• Po započtení pojistného zaměstnanců, na které se ve 

výpočtech zřejmě pozapomnělo, je celkový výpadek včetně 

zdravotního pojištění i podle podhodnocených dat použitých ze strany 

MF ČR roven 5,85 mld Kč. 

 

Společnost Pro Factum Consulting. s.r.o. ve své analýze shrnuje: 

Výpadek příjmů uváděný MF ČR     2,60 

miliard Kč ročně 

Výpadek příjmů skutečně vypočtený MF ČR   4,90 

miliardy Kč ročně (včetně zdr. pojištění) 

Výpadek po dopočtení pojistného zaměstnanců    5,85 

miliardy Kč ročně (včetně zdr. pojištění) 

Výpadek při optimálním využití paušálu1     8,94 

miliardy Kč ročně (včetně zdr. pojištění) 

Výpadek při maximálním možném využití paušálu2    20,03 

miliardy Kč ročně (včetně zdr. pojiš.) 

Výpadek při zachování současného stavu                       0 miliard Kč 

ročně (souhlasně s MF ČR) 

 

1 Výpočet dle dovozené metodiky MF ČR; pouze zaměstnanci, kteří 

dosud nečerpají příspěvek; DPPO zohledněno 

2 Výpočet dle dovozené metodiky MF ČR; všichni zaměstnanci využijí 

paušál v maximální výši; DPPO zohledněno 
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• Druhé riziko návrhu – „stravenkový“ paušál sníží množství 

zaměstnanců pravidelně se stravujících v zaměstnání.  

Přijetím stravenkového paušálu jako faktické peněžní alternativy 

podpory závodních jídelen nebo využívání stravenek dojde k omezení 

stravování v zaměstnání, což bude mít nejen výrazný negativní dopad 

na tuzemské restaurace a kantýny,4 ale především na zdravotní stav 

obyvatelstva. Z dlouhodobého hlediska má nepravidelná strava jasné 

dopady na zdraví člověka. O zvýšeném nebezpečí pracovních úrazů ani 

nemluvě.  

Průzkum veřejného mínění zpracovaný na přelomu prosince 2019 a 

ledna 2020 firmou PPM Factum pro Svaz průmyslu a dopravy ČR a 

Unii zaměstnavatelských svazů ČR hovoří naprosto jasně5: 71 % 

zaměstnavatelů si myslí, že jejich zaměstnanci by si raději přáli 

dostávat stravenkový paušál místo příspěvků do jídelen nebo stravenek 

(a 49 % by jim vyhovělo). Prakticky stejné procento je přesvědčeno, že 

zavedení takovéhoto paušálu nebude motivovat zaměstnance 

k pravidelným obědům, a opět prakticky stejné procento je 

přesvědčeno, že by zavedení tohoto paušálu snížilo návštěvu jídelen či 

chození na obědy.    

Podle výzkumů v USA lidé, kteří pravidelně neobědvají, či obědvají 

málo, jsou unavenější, mají nižší produktivitu, jsou častěji nemocní a 

náchylní k úrazům. Světová zdravotnická organizace vyčíslila, že 

správné stravování zaměstnanců zvyšuje produktivitu celé ekonomiky 

o pětinu. Zajímavé jsou zkušenosti z Brazílie, kde po zavedení systému 

podpory segmentu závodního stravování klesl počet pracovních úrazů 

ze 2 mil. na 400 tisíc.6 

Je potěšitelné, že stejný názor zastává i většina našich podnikatelů – 

podle výše uvedeného průzkumu je 99 % přesvědčeno, že je důležité, 

aby měl zaměstnanec během pracovní směny plnohodnotný oběd a 75 

% zaměstnavatelů se domnívá, že vynechání oběda či nedostatečný 

oběd snižují produktivitu práce.  

Zájmem České republiky by tedy měla být spíše podpora rozvoje 

závodního stravování a jiných forem podpory stravování zaměstnanců 

 
4 Podle výsledků průzkumu, který si nechala vypracovat Asociace malých a středních podniků na téma stravování, dvě třetiny současných „stravenkářů“ potvrdily, že v případě zrušení poukázek by oběd 

v restauracích omezily. Z lidí, kteří nemají stravenky, chodí pravidelně na oběd jen necelá pětina. V zaměstnání neobědvá každý desátý. Tuzemské restaurace a kantýny se bojí, že bez stravenek zajdou na úbytě, 

Právo, 21. srpna 2019. 
5 Postoje zaměstnavatelů ke stravování zaměstnanců a k zavedení stravovacího paušálu, Připraveno pro Svaz průmyslu a dopravy ČR a Unii zaměstnavatelských svazů ČR, PPM Factum Prosinec 2019/leden 2020 
6 Tuzemské restaurace a kantýny se bojí, že bez stravenek zajdou na úbytě, Právo, 21. srpna 2019. 
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v průběhu pracovní směny než opak. Vláda, resp. její odborná 

ministerstva by měla přijít s návrhy na zlepšení fungování tohoto 

systému (např. popřemýšlet o úpravě pracovněprávních předpisů či o 

tom, jakým způsobem omezit rozvíjející se druhotný trh se stravenkami 

aj.). Návrh MF ČR s ničím takovým nepřichází. Nepředpokládá ani 

kontrolu účelovosti vynaložených prostředků, a tím zároveň zavírá oči 

nad tím, že se toto neúčelové plnění bude chovat jako mzda (či 

dokonce mzdu nahrazovat – viz. předchozí bod). Navržený přístup není 

pomocí, ale destrukcí současného – i když ne vždy optimálně – 

fungujícího systému podpory stravování zaměstnanců v zaměstnání. 

• Doporučení 

Za zásadní je nutno považovat prosazení celoplošné podpory státu 

stravování zaměstnanců při pracovní směně. Jde o jeden z klíčových 

nástrojů udržení zdraví pracovníků a boje proti pracovním úrazům. Je 

naprosto nezbytné, aby stát a jeho orgány hledaly cesty, jak efektivně 

podpořit zaměstnance v zapojení do tohoto stravování. 

Navržený systém MF ČR je nutno považovat za líbivý 

technokratický konstrukt, který zásadním způsobem rozbije i to, 

co se ohledně stravování zaměstnanců v zaměstnání podařilo dosud 

udržet. Na druhou stranu nelze přehlížet velmi závažné problémy, 

které dnes existují v oblasti stravenek. Je nutno proto vytvořit systému 

celonárodní podpory stravování zaměstnanců včetně státem 

podporovaného a kontrolovaného systému.  

28. Český báňský úřad 1. Z K části třinácté – Změna rozpočtových pravidel: 

Změna rozpočtových pravidel v § 69 odst. 2 umožňuje organizační 

složce státu a státní příspěvkové organizaci poskytovat zaměstnancům 

peněžitý příspěvek na stravování, a to za kalendářní den do výše 70 % 

horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům 

odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. 

V důvodové zprávě je uvedeno, že tento peněžitý příspěvek nelze 

podpořit z fondu kulturních a sociálních potřeb.  

Český báňský úřad dle stávající právní úpravy § 69 rozpočtových 

pravidel, vzhledem k tomu, že nemá vlastní stravovací zařízení, řeší 

závodní stravování formou stravenek, na které je přispíváno z fondu 

kulturních a sociálních potřeb částkou 31 Kč/stravenka. Při využití 

možnosti poskytovat zaměstnancům peněžitý příspěvek na stravování, 

protože Český báňský úřad nemá ve svém rozpočtu finanční prostředky 

na poskytování tohoto příspěvku ve výši 70% horní hranice stravného, 

mohl by být peněžitý příspěvek na stravování zřejmě poskytován 

maximálně ve výši 39 Kč/1 odpracovaný kalendářní den. 

Vyhověno.  

Bylo doplněno o možnost hradit peněžitý příspěvek na stravování 

příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb. Současně bude 

novelizována vyhláška č. 114/2002 Sb. s účinností k 1. lednu 2021. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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Z uvedeného důvodu navrhujeme, aby peněžitý příspěvek dle § 69 

odst. 2 změny rozpočtových pravidel bylo možné rovněž podpořit 

z fondu kulturních a sociálních potřeb.  

Tato připomínka je zásadní. 

28. Český báňský úřad 2. D K části třicáté - Změna zákona o prekurzorech výbušnin: 

Předložený návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 

a některé další zákony, zasahuje též do ustanovení zákona č. 259/2014 

Sb., o prekurzorech výbušnin. Tento zákon bude patrně ode dne 1. 

února 2021 zrušen novým zákonem o prekurzorech výbušnin. Byť má 

zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další 

zákony, nabýt účinnosti již dne 1. ledna 2021, nelze vyloučit prodlevy 

v legislativním procesu, následkem čehož by bylo nutné odložit 

navrhovanou účinnost na pozdější datum. V takovém případě by změna 

zákona č. 259/2014 Sb. již byla bezpředmětná. 

Vyhověno. 

29. Český statistický 

úřad 

1. - Úvod 

Při zpracování připomínek k výše uvedenému návrhu statistický úřad  

(dále i „ČSÚ“) vychází zejména z působnosti ČSÚ stanovené zákonem  

č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „zákon“) a přímo aplikovatelnými právními předpisy v oblasti 

makroekonomických a produkčních statistik. 

ČSÚ posoudil předložený materiál i z hlediska nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/2152, ze dne 27. listopadu 2019, o 

evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů 

v oblasti podnikových statistik (dále jen „FRIBS“), a to zejména 

z hlediska poskytování údajů získaných v rámci působnosti 

Ministerstva financí ČSÚ pro tvorbu statistik. 

S ohledem na zásadní význam FRIBS pro vypracování národních  

a evropských statistik ČSÚ uplatňuje nad rámec předloženého 

materiálu návrh na další změny celního zákona.  

ČSÚ jako gestor evropského právního předpisu na národní úrovni 

zahájil koncem roku 2019 jednání o nutných úpravách národní úpravy 

v oblasti statistik se subjekty, jichž se nová přímo aplikovatelná 

evropská úprava bezprostředně bude dotýkat (např. SSHR, MPO, MZe, 

ČAPPO). Tato jednání však vzhledem k vyhlášení nouzového stavu 

byla omezena v maximálním rozsahu a následně přerušena. 

Současně na základě výsledků jednání s MF a GŘC týkajícího  

se vyhodnocení dosavadní právní úpravy tzv. prahů pro vykazování 

údajů a možných dopadů FRIBS na národní právní úpravu uplatnil 

Bere se na vědomí. 
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ČSÚ při vyjednávání o finálním znění prováděcího nařízení FRIBS 

v příslušných orgánech EU připomínku k zpřesnění definice 

zpravodajské jednotky v rámci připravovaného nařízení. 

29. Český statistický 

úřad 

2. Z Část třicátá druhá „Změna celního zákona“, čl. XL.   

Český statistický úřad požaduje: 

a) Vložit nové body č. 14, 15 a 16, které zní: 

14. V § 57 se na konci textu odst. 1 doplňují slova „a překročila 
příslušný práh pro vykazování údajů stanovený nařízením vlády. 

15. V § 56 odst. 2 se vkládá nové písm. e), které zní: 

„e) dovozu a vývozu zboží mezi Českou republikou a jinými členskými 

státy Evropské unie související se statistikou energetiky  

a statistikou zemědělství. 

16. V § 56 odst. 1 se vypouští text “podle přímo použitelného předpisu 

Evropské Unie“ 

Dosavadní body 14. až 17. se označují jako 17. až 20. 

 

b) V souvislosti s FRIBS jazykovou korekturu celního zákona,  

a to nahrazením textu „přijetí zboží“ slovy „dovoz zboží z jiného 

členského státu Evropské unie“ a textu „odeslání zboží“ slovy „vývoz 

zboží do jiného členského státu Evropské unie“. 

 

c) Vložit nový bod 18., který zní: 

„18. V § 70 odst. 2 se v písm. a) vypouští text: “podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie“ a dále se mění písm. c), které 

zní: 

„pro účely národních a evropských statistik postup a prahy  

pro vykazování údajů a způsob vykazování opravených  

nebo chybějících údajů o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a 

jinými členskými státy Evropské uniex) . 

x) Např. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o 

evropských statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti 

podnikových statistik, 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, který se 

stanoví celní kodex Unie, v platném znění, 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o 

Vyhověno jinak. 

Přijetím nařízení FRIBS nemá dojít k rozšíření kompetencí a činností 

celních úřadů v oblasti statistiky, a tento závěr je pro stanovení 

kompetencí celního úřadu v oblasti statistiky při adaptaci na nařízení 

FRIBS výchozí. 

Ustanovení § 57 odst. 1 celního zákona se navrhuje přeformulovat tak, 

aby stanovilo povinnost vykazovat a současně tuto povinnost stanovilo 

od dosažení prahu pro vykazování: 

„Zpravodajská jednotka podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie1) je povinna po dosažení prahu pro vykazování vykazovat údaje o 

obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy 

Evropské unie."   

Kompetence v oblasti energetické statistiky se navrhuje explicitně 

upravit v § 56 odst. 2 písm. c), z něhož vyplyne kompetence celního 

úřadu v rámci systému Intrastatu sbírat údaje pro oblast energetické 

statistiky. 

„c) obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy 

Evropské unie včetně údajů o obchodu s energetickými produkty a 

jejich agregáty podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2), 

2) nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 

o energetické statistice.“ 

Kompetence v oblasti zemědělské statistiky by byla rozšířením 

kompetencí i činností, které orgány Celní správy ČR vykonávají podle 

současné právní úpravy, a nebude do návrhu zákona promítnuta. 

Současně bude reagováno na změnu formulace v nařízení FRIBS, kde 

se „odeslání a přijetí zboží" nově označuje jako „vývoz a dovoz zboží" 

(§ 58 odst. 3 písm. b) a § 59 odst. 2 a 3 písm. a) celního zákona) a na 

změnu v odkazu na nařízení FRIBS v poznámkách pod čarou. 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo uvedené vypořádání akceptovalo. 
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energetické statistice, 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 o statistice 

chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 

93/23/EHS, 93/24/EHA a 93/25/EHS“ 

 

Odůvodnění: 

17. prosince2019 bylo zveřejněno v části L 327 Úředního věstníku EU 

(Official Journal) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/2152 o evropských statistikách a zrušení deseti právních aktů 

v oblasti podnikových statistik, které se dotýká i působnosti celních a 

daňových orgánů.  Jedním z jeho hlavních cílů je sjednocení procesů 

při zjišťování údajů pro účely statistiky, propojení jednotlivých 

informačních systémů a snížení administrativní zátěže zpravodajských 

jednotek.  

Z hlediska právní jistoty zpravodajských jednotek ČSÚ ve své zásadní 

připomínce navrhuje uvedení působnosti správce cla při sběru, 

zpracování a kontrolou údajů pro statistické účely do souladu s ním.  

Současně upozorňuje na nutnost zachování kritérií statistické kvality a 

statistických zásad stanovených národních i evropskou právní úpravou 

v oblasti statistiky. 

Zejména s ohledem na zásady spolehlivosti a objektivity proto ČSÚ 

požaduje rozšíření okruhu údajů definovaného § 56 odst. 2 o údaje 

z oblasti energetiky a zemědělství.  

Tato připomínka je zásadní. 

29. Český statistický 

úřad 

3. Z Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Český statistický úřad požaduje vyhodnotit veškeré dopady nové 

právní úpravy dle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

(RIA)  z hlediska dopadů nové právní úpravy na výkon státní statistické 

služby. 

 

Odůvodnění. 

K návrhům nových právních předpisů je zpracováváno komplexní 

vyhodnocení jejich dopadů dle pravidel RIA. Posuzovány jsou zejména 

z hlediska nezbytnosti nové právní úpravy a předpokládaných dopadů 

jednotlivých variant návrhu. 

ČSÚ upozorňuje na skutečnost, že materiál nedostatečně vyhodnotil 

agregovaný dopad na výkon státní statistické služby. 

Vysvětleno. 

Předkladatel se domnívá, že s ohledem na rozsah navrhované změny 

právní úpravy v celním zákoně, která je pouze dílčí změnou 

a nenavrhuje změnu současného právního stavu, není potřeba 

vyhodnocovat dopady nové právní úpravy v RIA. Návrh zákona, 

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, 

pak není právním předpisem, který by měl řešit dopady adaptace 

nařízení FRIBS. V tomto ohledu je předkladatel v postavení 

spolugestora nařízení FRIBS. Pokud by tedy bylo nutné vyhodnocení 

dopadu navrhované změny na výkon působnosti ČSÚ, není to 

předmětem této navrhované právní úpravy, která řeší pouze kompetence 

orgánů Celní správy České republiky a právní úpravu ve vztahu 

k výkonu kompetencí ČSÚ neřeší.  

 

Vyjádření k vypořádání 
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S ohledem na výše uvedenou změnu v oblasti statistiky a uplatněným 

zásadním připomínkám ČSÚ trvá na vyhodnocení výše uvedeného 

dopadu na výkon jeho působnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo uvedené vypořádání akceptovalo. 

30. Český 

telekomunikační 

úřad 

1. Z K části dvacáté druhé Návrhu (změna zákona o elektronických 

komunikacích) 

Připomínka ČTÚ: V části dvacáté druhé Návrhu je navrhována změna 

zákona o elektronických komunikací (obdobně jako v případě řady 

dalších (celkem 19) Návrhem upravených zákonů), jejímž obsahem je, 

aby vymáhání pokut a donucovacích pokut již nadále nevykonával 

ČTÚ, ale orgány Celní správy ČR. V důvodové zprávě k této části 

návrhu je uvedeno, že: „S ohledem na velmi omezené počty případů, 

kdy jsou tyto pokuty vymáhány, a na relativní složitost a jednoúčelovost 

agendy vymáhání, se jeví jako efektivní, aby tato kompetence byla 

zajištěna orgánem, který je k tomu v rámci organizace veřejné správy 

specializovaně určen. Tím je tzv. obecný správce daně ve smyslu § 106 

odst. 1 správního řádu, konkrétně pak celní úřad podle § 8 odst. 2 

zákona o Celní správě ČR.“ 

K tomuto návrhu ČTÚ uvádí, že ČTÚ je podle § 3 zákona 

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ústředním 

správním úřadem pro výkon státní správy ve věcech stanovených tímto 

zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání 

v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. ČTÚ je tak 

nezávislým národním regulátorem služeb elektronických komunikací a 

poštovních služeb v souladu s příslušnými evropskými regulačními 

rámci pro tyto oblasti.  

Pro výkon svých regulačních kompetencí svěřených mu především 

zákonem o elektronických komunikacích a zákonem o poštovních 

službách, které vycházející z příslušných směrnic Evropského 

parlamentu a Rady EU, například pro řádnou správu rádiového spektra 

a číslovacích zdrojů, je potřeba, aby měl ČTÚ aktuální přehled o stavu 

vymáhání pohledávek – neuhrazených pokut, když zákon 

o elektronických komunikacích s neuhrazenými pokutami – nedoplatky 

pracuje, když například podle § 17 odst. 13 nebo § 30 odst. 9 zákona 

o elektronických komunikacích platí, že ČTÚ může rozhodnout, že 

neudělí individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (resp. 

oprávnění k využívání čísel) žadateli, který má nedoplatky po lhůtě 

splatnosti na pokutách nebo poplatcích uložených podle tohoto zákona. 

Z pohledu řádného výkonu kompetencí ČTÚ jako národního regulátora 

Vyhověno. 

Navržená plošná změna působnosti k vymáhání pokut za přestupky 

cílila na ulehčení ukladatelům, v jejichž případě není efektivní provádět 

vymáhání s ohledem na omezený počet uvedených sankcí. V případě, 

že tato změna není ze strany konkrétního ukladatele poptávána, a to 

např. z důvodu, že efektivita vymáhání je v jeho případě dána 

v nezbytném rozsahu kumulací pokut ukládaných podle více zákonů, 

předkladatel na provedení změny netrvá. S ohledem na nesouhlas 

Českého telekomunikační úřad bude proto novela zákona o 

elektronických komunikacích z materiálu vypuštěna.  
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je tak potřeba, aby agendu vymáhání pokut měl v gesci ČTÚ tak, aby 

měl operativně k dispozici aktuální informace o stavu vymáhání 

pohledávky za uloženými pokutami apod. 

ČTÚ tak s ohledem na své výše uvedené specifické postavení 

národního regulátora s návrhem obsaženým v části dvacáté druhé 

Návrhu nesouhlasí, když má naopak za to, že se na něj s ohledem na 

výše uvedené navrhovaná změna, jejímž cílem je převedení agendy 

vymáhání pokut na orgány Celní správy ČR, vztahovat nemá, aby 

nedošlo k ohrožení řádného výkonu regulačních agend. 

Současně ČTÚ nepovažuje argumenty uvedené v důvodové zprávě 

k Návrhu, které odůvodňují potřebu převedení dané kompetence z ČTÚ 

na orgány Celní správy ČR, za dostatečné a důvodné.  

Předkladatelem uvedený argument marginálního počtu případů se 

v případě pokut uložených podle zákona o elektronických 

komunikacích neuplatní, příp. není ČTÚ známa hranice argumentované 

marginálnosti. Za rok 2019 se totiž jednalo o 619 takových případů, 

tzn. pokut, které byly neuhrazeny a předány v rámci ČTÚ k vymáhání, 

tj. z pohledu ČTÚ o nikoli marginální počet. Z Návrhu, resp. z jeho 

odůvodnění, není zřejmé, kde je podle předkladatele hranice 

marginality počtu případů vymáhání, tedy ani není zřejmé, zda je 19 

právních předpisů, které jsou v tomto smyslu (převedení agendy 

vymáhání pokut) navrhovány změnit, zvoleno předkladatelem v tomto 

smyslu správně a zda je tedy výčet měněných předpisů předkladatelem 

vhodně zvolen a je systémový.  

Současně je nutné upozornit na skutečnost, že celý proces řízení 

o přestupku vedoucí k uložení pokuty a následně i její vymáhání je na 

ČTÚ realizován v rámci jednoho informačního systému ČTÚ. Pokud 

by musel ČTÚ v jisté fázi „pohledávku“ předávat v určité podobě 

orgánu Celní správy, tak by to zcela jistě mělo v důsledku zvýšené 

administrativní náročnosti za následek snížení efektivnosti oproti 

stávajícímu způsobu vymáhání pohledávek ČTÚ. Z tohoto pohledu se 

ČTÚ ani základní argument uvedený předkladatelem na podporu 

převedení dané agendy, tj. zvýšení efektivnosti, nejeví případným. 

ČTÚ má přitom s ohledem na dlouhou praxi v dané oblasti rovněž 

dostatečné praktické zkušenosti a erudovanost v této oblasti, a tudíž ani 

argument specializovanosti orgánu Celní správy ČR na tuto agendu 

uvedený na podporu zvýšení efektivnosti dané agendy v důsledku 

jejího navrhovaného převedení na orgány Celní správy není dostatečně 

silný.  

Dále je potřeba na podporu zachování stávající kompetence ČTÚ 
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rovněž uvést, že ČTÚ vybírá a vymáhá i další platby, správní poplatky, 

poplatky za využívání rádiových kmitočtů a čísel, jakož i třeba jím 

uložené donucovací pokuty. V případě, že by agenda vymáhání pokut 

(pokut za spáchání přestupku) přešla na orgány Celní správy ČR, 

agenda vymáhání by byla ze strany ČTÚ i nadále vykonávána a lidské 

a technické (IT) zdroje na zajištění této agendy je tak potřeba i nadále 

zachovat. Navrhovaná změna se tak ČTÚ nejeví vhodnou ani 

z hlediska hospodárného nakládání se zdroji. 

S ohledem na výše uvedené tak ČTÚ žádá část dvacátou druhou 

z Návrhu vypustit.  

Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

30. Český 

telekomunikační 

úřad 

2. Z K části jedenácté Návrhu (změna zákona o poštovních službách) 

Připomínka ČTÚ: V části jedenácté Návrhu je rovněž navrhováno, 

aby vymáhání pokut za spáchání přestupků podle tohoto zákona 

a pořádkových pokut bylo vymáháno namísto ČTÚ orgány Celní 

správy ČR.  

ČTÚ s tímto navrhovaným přechodem dané agendy nesouhlasí. 

Byť je počet pokut ukládaných a vymáhaných podle zákona 

o poštovních službách nižší než v případě zákona o elektronických 

komunikacích, i v tomto případě se uplatní argumenty uvedené 

v zásadní připomínce ČTÚ č. 1 k Návrhu (viz zejména ke specifickému 

postavení ČTÚ jako národního regulátora pro oblast elektronických 

komunikací a poštovních služeb). 

ČTÚ má dostatečně zkušený a erudovaný aparát a nastavený proces pro 

vymáhání pohledávek. Argument předkladatele Návrhu, že by 

na základě navrhovaného převedení agendy mělo dojít k podpoře 

zvýšení efektivnosti vymáhání, tedy ČTÚ považuje za nepodložený. 

 I z hlediska administrativní náročnosti a hospodárnosti nakládání se 

zdroji sloužícími k zajištění dané agendy se ČTÚ jeví navrhované 

řešení za méně vhodné než současný stav, kdy je vybírání a vymáhání 

„pohledávek“ prováděno na „jednom místě“ a „v jednom informačním 

systému“ ČTÚ. V dalším ČTÚ odkazuje obdobně na argumenty 

uvedené v zásadní připomínce ČTÚ č. 1 k Návrhu. 

S ohledem na výše uvedené tak ČTÚ žádá část jedenáctou 

z Návrhu vypustit.  

Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Vyhověno. 

Navržená plošná změna působnosti k vymáhání pokut za přestupky 

cílila na ulehčení ukladatelům, v jejichž případě není efektivní provádět 

vymáhání s ohledem na omezený počet uvedených sankcí. V případě, 

že tato změna není ze strany konkrétního ukladatele poptávána, a to 

např. z důvodu, že efektivita vymáhání je v jeho případě dána 

v nezbytném rozsahu kumulací pokut ukládaných podle více zákonů, 

předkladatel na provedení změny netrvá. S ohledem na nesouhlas 

Českého telekomunikační úřad bude proto novela zákona o poštovních 

službách z materiálu vypuštěna.  

 

30. Český 

telekomunikační 

3. Z K části dvacáté třetí Návrhu (změna zákona o ochraně některých 

služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb 

Vyhověno. 

Navržená plošná změna působnosti k vymáhání pokut za přestupky 
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úřad informační společnosti) 

Připomínka ČTÚ: V části dvacáté třetí Návrhu je rovněž navrhováno, 

aby vymáhání pokut za spáchání přestupků podle tohoto zákona bylo 

vymáháno namísto ČTÚ orgány Celní správy ČR. ČTÚ s tímto 

navrhovaným přechodem dané agendy nesouhlasí.  

Byť je počet pokut ukládaných a vymáhaných podle daného zákona 

nízký (i s ohledem na rozsah skutkových podstat přestupků podle 

tohoto zákona), i v tomto případě se uplatní argumenty uvedené 

v zásadní připomínce ČTÚ č. 1 k Návrhu (viz ke specifickému 

postavení ČTÚ jako národního regulátora pro oblast elektronických 

komunikací a poštovních služeb). 

ČTÚ má dostatečně zkušený a erudovaný aparát a nastavený proces pro 

vymáhání pohledávek. Argument předkladatele Návrhu, že by na 

základě navrhovaného převedení agendy mělo dojít k podpoře zvýšení 

efektivnosti vymáhání, tedy ČTÚ považuje za nepodložený.  

I z hlediska administrativní náročnosti a hospodárnosti nakládání se 

zdroji sloužícími k zajištění agendy se ČTÚ jeví navrhované řešení za 

méně vhodné než současný stav, kdy je vybírání a vymáhání 

„pohledávek“ prováděno na „jednom místě“ a „v jednom informačním 

systému“ ČTÚ. 

V dalším ČTÚ odkazuje obdobně na argumenty uvedené v zásadní 

připomínce ČTÚ č. 1 k Návrhu. 

S ohledem na výše uvedené tak ČTÚ žádá část dvacátou třetí 

z Návrhu vypustit.  

Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

cílila na ulehčení ukladatelům, v jejichž případě není efektivní provádět 

vymáhání s ohledem na omezený počet uvedených sankcí. V případě, 

že tato změna není ze strany konkrétního ukladatele poptávána, a to 

např. z důvodu, že efektivita vymáhání je v jeho případě dána 

v nezbytném rozsahu kumulací pokut ukládaných podle více zákonů, 

předkladatel na provedení změny netrvá. S ohledem na nesouhlas 

Českého telekomunikační úřad bude proto novela zákona o ochraně 

některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb 

informační společnosti z materiálu vypuštěna.  

 

31. Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální 

1. Z K části páté k bodu 3 

Požaduji nově vkládané ustanovení § 12e uvést v následujícím znění: 

„Pro účely určování základu a sazby daně z pozemků je rozhodující 

skutečný stav druhu pozemku odpovídající jednotlivým druhům 

pozemků podle katastrálního zákona, bez ohledu na to, zda odpovídá 

stavu evidovanému v katastru nemovitostí.“. 

 

Odůvodnění: 

Navrhované řešení, kdy je pro účely určení daně z pozemku 

rozhodující stav evidovaný v katastru bez ohledu na skutečnost, je jak 

z pohledu vedení katastru, tak i z pohledu naplnění účelu výběru daně 

nežádoucí. Z praxe vyplynulo, že pokud je pro určení daně z pozemku 

rozhodující evidence v katastru, tak vlastníci nemovitostí nejsou 

Nevyhověno. 

Z § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální 

zákon“), vyplývá, že jedním z účelů existence katastru nemovitostí je 

poskytování informací pro účely daní, poplatků a jiných obdobných 

peněžitých plnění. Vzhledem k těmto skutečnostem je snahou 

maximálně využívat údaje uvedené v katastru nemovitostí pro daňové 

řízení, a tím snižovat administrativní náročnost na straně poplatníků 

i správců daně.  

Je v zájmu jednoznačného zjištění a stanovení daně, aby poplatník daně, 

ale také správce daně vycházeli z údajů uvedených v katastru 

nemovitostí. Pokud by měl poplatník daně i správce daně v případě 

pozemků vycházet ze skutečného stavu, došlo by tím ke značné 
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motivováni k uvedení evidovaného stavu do souladu se stavem 

skutečným. Vlastníci mají v takovém případě naopak zájem na 

zachování již neaktuálního zápisu údaje o druhu pozemku v katastru 

právě z důvodu daňové výhodnosti. To vede k tomu, že vlastníci tento 

stav záměrně udržují a nezřídka i aktivně brání změně, pokud ji 

katastrální úřad chce provést z úřední povinnosti, například při revizi 

údajů katastru či obnově katastrálního operátu. 

Z výše uvedených důvodů považuji za celkově – jak z hlediska vedení 

katastru, tak z hlediska  výběru daní – vhodnější i účelnější, aby pro 

účely určení daně z pozemku byl rozhodující skutečný stav druhu 

pozemku.  

Tato připomínka je zásadní. 

administrativní náročnosti, jak na straně správce daně, tak zejména na 

straně poplatníků. Odpovědnost za určení druhu pozemku pro účely 

daně z nemovitých věcí by tak byla ponechána na poplatníkovi, avšak 

nelze po něm požadovat, aby byl schopen pro účely stanovení daně 

klasifikovat skutečný stav každého jeho pozemku.  

S ohledem na skutečnost, že právní moc stanovení daně není na 

překážku tomu, aby byla daň ve lhůtě pro stanovení daně, která činí 

podle okolností 3 až 10 let, stanovena znovu (tedy doměřena). Proto by 

mohlo být velmi těžko zpětně dokazatelné, jaký byl skutečný stav 

pozemku k prvnímu dni daného zdaňovacího období.  

To je také důvod, proč není vhodný ani navrhovaný kompromisní 

hybridní přístup, kdy by se sice vycházelo primárně z katastru 

nemovitostí, avšak pokud by tato skutečnost byla rozporována, ať již 

poplatníkem, nebo správcem daně, a to kdykoliv v průběhu lhůty pro 

stanovení daně, vycházelo by se ze skutečného stavu pozemku. I toto by 

způsobovalo problém v tom, že by bylo obtížné zpětně dokazovat, jaký 

stav trval k prvnímu dni zdaňovacího období. 

V průběhu písemného vypořádání bylo ze strany připomínkového místa 

navrženo, vycházet ze skutečného stavu v případě, kdy je v katastru 

nemovitostí u pozemku uvedeno, že evidované údaje o pozemku 

neodpovídají skutečnému stavu. 

Takový návrh však není pro Ministerstvo financí akceptovatelný, 

protože by znamenal odklon od stávající praxe, kterou se Ministerstvo 

financí novelou snaží v návaznosti na aktuální judikaturu správních 

soudů zakotvit přímo v zákoně. Pokud by se opustil princip fikce 

správnosti údajů v katastru pro účely daně z nemovitých věcí, ztratila 

by tato novela pro Ministerstvo financí z níže uvedených důvodů smysl. 

V navržené úpravě by se stala daň z nemovitých věcí v běžných lhůtách 

z pohledu správce daně nespravovatelná, protože by se tato výjimka 

mohla ročně týkat statisíců nemovitých věcí. 

Zásadně by šlo o krok zpět v úsilí, aby v budoucnu mohla být daň 

z nemovitých věcí vyměřována z moci úřední, resp. s minimální 

součinností poplatníka. Pro to, aby správce daně mohl vyměřovat 

případně „předvyměřovat“  daň sám, potřebuje relevantní podklady. 

Nemůže šetřit skoro každý rok skutečný stav a podle toho vyplňovat 

údaje do daňového přiznání. Avšak navržená úprava by nebyla 

spravovatelná ani za současného režimu správy daně, protože poplatník 

nebude zpravidla schopen sám určit druh pozemku podle skutečného 

stavu, a tedy ani zařadit pozemek do správné sazby daně (a s touto 

otázkou mu nepomůže ani daňový poradce). I pro poplatníka je 
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rozumnější, aby měl jasně dáno, ze kterého podkladu má druh pozemku 

určit, nebo ideálně aby tyto údaje byly do systému pro správu daní a pro 

elektronická podání při správě daní (EPO) automaticky nahrávána 

z katastru nemovitostí. Návrh by přinesl další složitou správu daně při 

řešení nesouladů s údaji uvedenými v daňovém přiznání, vedl by ke 

zvýšení počtu dotazů od poplatníků apod. Naopak je potřeba zajistit, 

aby co nejvíce informací nezbytných pro vyměření daně bylo 

evidováno v nějakém registru, a nikoliv je došetřovat při správě daně, 

byť v nějaké sporné části dotčené revizí. Je třeba stále brát v úvahu 

skutečnost, že se správa daně z nemovitých věcí týká přes 20 000 000 

nemovitých věcí pro více než 4 000 000 poplatníků, přičemž cca 

500 000 z nich meziročně podává daňové přiznání kvůli změnám.  

Další důvody pro nevyhovění připomínce:  

- Takto navrženým textem by došlo ke změně dosavadní správní praxe, 

přičemž cílem novely je naopak stávající správní praxi zachovat 

v návaznosti na judikaturu správních soudů, podle které ji lze 

zachovat jen výslovným zakotvením v zákoně. 

- Došlo by ke zvýšení administrativní náročnosti při správě daně, 

neboť by došlo k přenesení sporu o druh pozemku z katastrálních 

orgánů, které disponují kvalifikovanými pracovníky, na finanční 

úřady, které tyto odborné znalosti nemají. Závěr o tom, že druh 

pozemku neodpovídá skutečnosti, by vyšel z katastru nemovitostí, 

tedy by vycházel z posouzení kompetentních pracovníků katastrálních 

úřadů, avšak při správě daně by jej musel obhájit správce daně, pokud 

by poplatník trval na tom, že údaj v katastru je správně nebo pokud 

by došlo o spor, jaký druh pozemku tedy byl k danému datu tím 

skutečným, což by v praxi vytvořilo zásadní problémy. Správce daně 

by se tak mohl dostat do důkazní nouze. Správce daně není schopen 

posuzovat druh pozemku dle skutečného stavu, duplikovala by se tak 

činnost, která spadá do působnosti pracovníků katastrálních úřadů. 

- Dále není jasné, kolik takových případů může nastat. Vzhledem 

k tomu, že katastrální úřady zpracovávají cca 600 katastrálních území 

ročně z celkově přes 13000 katastrálních území, tak nesoulad druhu 

pozemku může být až v řádu statisíců. To je další důvod proč tento 

návrh není spravovatelný. Z pohledu daně se tak jeví jako přípustné, 

aby poplatník i správce daně pro účely vyplnění daňového přiznání a 

vyměření daně vycházeli ze stávajícího stavu evidovaného v KN, a to 

i přes upozornění na zjištění nesouladu evidované na příslušném listu 

vlastnictví, pokud nebude k 1. 1. postaveno najisto, že byl pozemek 

nově zařazen do jiného druhu pozemku. U většiny takto řešených 

pozemků, byl pravděpodobně i v minulém zdaňovacím období 
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pozemek podle skutečného stavu asi již v jiném druhu a není důvod 

to z pohledu daně zpochybňovat. Pokud by byl navrhovaný postup 

akceptován, mohlo by to vést k řadě procesně velmi složitých situací.  

- Další problém vedoucí k nespravovatelnosti daně vzniká při 

doměřování daně a posuzování druhu pozemku zpětně. V případech, 

kdy by se jednalo pozemek, u kterého nastal nesoulad mezi 

evidovaným a skutečným stavem, nebyly by finanční úřady schopny 

až 3 roky zpětně zjistit, jak jej mají zdanit. Rozhodným by mohl být 

buď druh pozemku vedený v katastru nemovitostí, nebo skutečný stav 

tohoto pozemku, avšak z čeho správce daně zjistí, jaký byl skutečný 

druh pozemku v daném, zdaňovacím období?  

- Pokud by byl kompromisní návrh akceptován, znamenalo by to další 

náklady na vývoj software, protože by bylo nutné správcům daně 

poskytnout technickou podporu a bylo by nutné přebírat data od 

ČÚZK o nesouladech se skutečným stavem. To by celkově vedlo 

k nehospodárnosti a neefektivnosti na straně Finanční správy České 

republiky. 

Lze shrnout, že návrh je v rozporu s tím, co Ministerstvo financí 

prosazuje, tedy s vyšší automatizaci při vyměřování daně z nemovitých 

věcí, snížení administrativní zátěže na straně poplatníků a nakonec i na 

straně správců daně. 

Kromě toho, by došlo k duplicitě agend, kdy by zjišťování skutečného 

stavu pozemku prováděly jak katastrální úřady, tak i finanční úřady, což 

je neefektivní a nehospodárné.  

Důvodem návrhu na vložení nového § 12e do zákona o dani 

z nemovitých věcí je snaha upřesnit vztah mezi skutečným stavem 

pozemku a druhem pozemku evidovaným v katastru nemovitostí, a tím 

potvrdit i stávající stav. V rámci současné správní praxe finanční úřady 

v případě pozemků (vyjma stavebních pozemků a zpevněných ploch 

pozemků) vycházejí při určení druhu pozemku, a tím i sazby daně 

z pozemků, již 27 let (od účinnosti zákona) výlučně z údajů uvedených 

v katastru nemovitostí, nikoliv ze skutečného stavu. Ukázalo se však 

jako žádoucí, tuto skutečnost do zákona výslovně zakotvit, a to co 

nejdříve.  

Nelze rovněž souhlasit s argumentací připomínkového místa, že by 

nově došlo k tomu, že „Vlastníci mají v takovém případě naopak zájem 

na zachování již neaktuálního zápisu údaje o druhu pozemku v katastru 

právě z důvodu daňové výhodnosti. To vede k tomu, že vlastníci tento 

stav záměrně udržují a nezřídka i aktivně brání změně, pokud ji 

katastrální úřad chce provést z úřední povinnosti, například při revizi 
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údajů katastru či obnově katastrálního operátu.“ K tomu je třeba 

poznamenat, že na případy, kdy se vlastník aktivně brání změně druhu 

pozemku a nesoučinní s katastrálními úřady pamatuje i katastrální 

zákon, který umožňuje těmto osobám udělit sankci ve formě pokuty až 

do výše 50 000 Kč (§ 57 katastrálního zákona). 

 

Vyjádření k vypořádání. 

Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním, nicméně mění 

připomínku na doporučující. 

38. Hlavní město Praha 1. D k Části druhé čl. II: 

v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády slova „, zákona 

č. 451/2016 Sb.“ vypustit 

Vyhověno. 

38. Hlavní město Praha 2. D k Části páté čl. VII: 

k bodu 2 (§ 12): 

za text „§ 12“ vložit slova „větě první“ 

Vysvětleno. 

Specifikace věty není zapotřebí, protože je novelizační bod jednoznačný 

i bez ní. 

38. Hlavní město Praha 3. D k Části šesté čl. IX: 

k bodu 39 (§ 38fa): 

poslední větu, v souladu s platným zněním zákona, nahradit větou: 

„Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 3 až 11.“ 

Nevyhověno. 

Návrh zákona reaguje na zákon o daních z příjmů ve znění návrhu 

zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací 

daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění 

(projednáván Poslaneckou sněmovnou jako ST 572). Ustanovení § 38fa 

zákona o daních z příjmů ve znění uvedeného zákona má 11 odstavců. 

38. Hlavní město Praha 4. D k Části šesté čl. IX: 

k bodu 41 (§ 38fa odst. 8): 

slova „se na konci textu věty první doplňují slova „a 2““ nahradit slovy 

„větě první se slova „s odstavcem 1“ nahrazují slovy „s odstavci 1 a 2“ 

Vyhověno. 

38. Hlavní město Praha 5. D k Části šesté čl. IX: 

k bodu 42 (§ 38fa odst. 8): 

slova „větě druhé“, v souladu s čl. 73 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády, nahradit slovy „větě poslední“ 

Vyhověno. 

38. Hlavní město Praha 6. D k Části šesté čl. IX: 

k bodu 43 (§ 38fa odst. 9 a 10): 

za text „§ 38fa odst. 9“ vložit slova „úvodní části“ a číslo „10“, 

v souladu s platným zněním zákona, nahradit číslem „11“ 

Vyhověno částečně. 

Číslo „10“ je správně, jde o úpravu odstavce 10 zákona o daních 

z příjmů ve znění návrhu zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a 

v oblasti zamezení dvojímu zdanění. 

38. Hlavní město Praha 7. D k Části šesté čl. IX: 

k bodu 44 (§ 38fa odst. 11): 

text „odst. 11“, v souladu s platným zněním zákona, nahradit textem 

„odst. 10“ 

Nevyhověno. 

Text „odst. 11“ je správně, jde o úpravu odstavce 11 zákona o daních 

z příjmů ve znění návrhu zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a 

v oblasti zamezení dvojímu zdanění. 

38. Hlavní město Praha 8. D k Části šesté čl. IX: 

k bodu 45 (§ 38fa odst. 12): 

text „odstavce 12“, v souladu s platným zněním zákona, nahradit 

Nevyhověno. 

Text „odstavce 12“ je správně, jde o úpravu odstavce 12 zákona o 

daních z příjmů ve znění návrhu zákona, kterým se mění některé 
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textem „odstavce 11“ zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie 

a v oblasti zamezení dvojímu zdanění. 

38. Hlavní město Praha 9. D k Části šesté čl. X: 

k bodu 5: 

za slova „zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,“ v souladu s čl. 

61 Legislativních pravidel vlády, vložit slova „o dani z nabytí 

nemovitých věcí,“ 

Vyhověno.  

38. Hlavní město Praha 10. D k Části sedmé čl. XI: 

k bodu 2 (§ 35c) odst. 2): 

slova „se na konci textu odstavce 2“, v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. e) 

Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „odst. 2 se na konci textu 

písmene b)“ 

Nevyhověno.  

Novelizační bod je v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. d) Legislativních 

pravidel vlády. 

38. Hlavní město Praha 11. D k Části deváté čl. XIV: 

k bodu 2 (§ 43a odst. 6): 

slova „větě druhé“, v souladu s čl. 73 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády, nahradit slovy „větě poslední“ 

Vyhověno. 

38. Hlavní město Praha 12. D k Části jedenácté čl. XVI: 

k bodu 1 (§ 34 odst. 6): 

na konci textu doplnit odkaz na poznámku pod čarou č. 15 

Nevyhověno. 

Doplňování do právních předpisů dalších poznámek pod čarou, které 

nemají normativní charakter, je až na výjimky nežádoucím. 

38. Hlavní město Praha 13. D k Části jedenácté čl. XVI: 

k bodu 1 (§ 34 odst. 6): 

doplnit bod 3 ve znění: „3. V § 38 odst. 1 poznámka pod čarou č. 15 

zní: „15) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů.“.“ 

Nevyhověno. 

Doplňování do právních předpisů dalších poznámek pod čarou, které 

nemají normativní charakter, je až na výjimky nežádoucím. 

38. Hlavní město Praha 14. D k Části dvanácté čl. XVII: 

v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády slova „, zákona 

č. 261/2011 Sb., zákona č. 81/2005 Sb.“ vypustit 

Vyhověno. 

38. Hlavní město Praha 15. D k Části třinácté čl. XVIII: 

k úvodní části: 

navrhované znění, v souladu s čl. 54 odst. 10 písm. a) a čl. 65 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „Ustanovení § 69 zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 

465/2011 Sb., včetně nadpisu zní:“ 

Vysvětleno. 

Obecně platí, že úvodní věta se formuluje podle čl. 55 LPV. 

Formulace úvodní věty čl. II se řídí čl. 55 odst. 3 variantou první 

obdobně. 

Zmíněná ustanovení čl. 54 odst. 10 písm. a) a čl. 65 odst. 2 LPV se 

vztahují na jiné legislativně technické situace, zde se proto neuplatní. 

38. Hlavní město Praha 16. D k Části čtrnácté čl. XX: 

v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády slova „, zákona 

č. 297/2011 Sb., zákona č. 48/2016 Sb.“ vypustit 

Vyhověno. 

38. Hlavní město Praha 17. D k Části šestnácté čl. XXII: 

za text „§ 28 odst. 5“ vložit slova „větě první“ 

Vyhověno. 

38. Hlavní město Praha 18. D k Části šestnácté čl. XXII: 

v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády slova „, zákona 

č. 320/2002 Sb., zákona č. 67/2006 Sb., zákona č.  202/2015 Sb.“ 

Vyhověno. 
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vypustit 

38. Hlavní město Praha 19. D k Části šestnácté čl. XXII: 

slova „věta druhá“, v souladu s čl. 73 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády, nahradit slovy „věta poslední“ 

Vyhověno. 

38. Hlavní město Praha 20. D k Části sedmnácté čl. XXIII: 

v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády slova „zákona č. 

320/2002 Sb.,“, „, zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 275/2013 Sb.“ 

vypustit 

Vyhověno. 

38. Hlavní město Praha 21. D k Části osmnácté čl. XXIV: 

v souladu s čl. 61 Legislativních pravidel vlády za slovo „zákonů“ 

vložit slova „(zákon o obalech)“ 

Vyhověno. 

38. Hlavní město Praha 22. D k Části osmnácté čl. XXIV: 

v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády slova „zákona č. 

66/2006 Sb., zákona č. 149/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.“ 

nahradit slovy „zákona č. 149/2017 Sb. 

Vyhověno. 

38. Hlavní město Praha 23. D k Části devatenácté čl. XXVI: 

v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády slova „zákona č. 

228/2005 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 

č. 375/2011 Sb., zákona č. 44/2013 Sb. a“ vypustit 

Vyhověno. 

38. Hlavní město Praha 24. D k Části dvacáté čl. XXVII: 

v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády slova „zákona 

281/2009 Sb. a“ vypustit 

Vyhověno. 

38. Hlavní město Praha 25. D k Části dvacáté druhé čl. XXX: 

k úvodní části: 

slova „zákona č. 311/2019 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb.“ nahradit 

slovy „zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 311/2019 Sb.“ 

Vyhověno. 

38. Hlavní město Praha 26. D k Části dvacáté třetí čl. XXXI: 

v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády slova „zákona 

281/2009 Sb. a“ vypustit 

Vyhověno. 

38. Hlavní město Praha 27. D k Části dvacáté šesté čl. XXXIV: 

k bodu 2 (§ 9 odst. 5): 

na konci textu, v souladu s čl. 45 odst. 4 a čl. 47 Legislativních pravidel 

vlády, doplnit odkaz na poznámku pod čarou č. 14 a v poznámce pod 

čarou uvést: „14) Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží 

na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) ze dne 25. 7. 1978, v platném 

znění.“ 

Nevyhověno. 

Doplňování do právních předpisů dalších poznámek pod čarou, které 

nemají normativní charakter, je až na výjimky nežádoucím. 

38. Hlavní město Praha 28. D k Části dvacáté šesté čl. XXXIV: 

k bodu 3 (§ 10 odst. 3): 

na konci textu, v souladu s čl. 45 odst. 4 a čl. 47 Legislativních pravidel 

vlády, doplnit odkaz na poznámku č. 15 a v poznámce pod čarou uvést: 

„15) Zákon č. 242/20016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších 

Nevyhověno. 

Doplňování do právních předpisů dalších poznámek pod čarou, které 

nemají normativní charakter, je až na výjimky nežádoucím. 
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předpisů.“  

38. Hlavní město Praha 29. D k Části dvacáté deváté čl. XXXVII: 

k bodu 25 (§ 48 odst. 2 písm. b)): 

v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. e) Legislativních pravidel vlády za text 

„§ 48“ vložit text „odst. 2“ a slova „odstavce 2“ nahradit slovy 

„písmene b)“ 

Nevyhověno.  

Novelizační bod je v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. d) Legislativních 

pravidel vlády. 

38. Hlavní město Praha 30. D k Části dvacáté deváté čl. XXXVII: 

k bodu 42 (§ 64 odst. 3 písm. c)): 

v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. e) Legislativních pravidel vlády za text 

„§ 64“ vložit text „odst. 3“ a slova „odstavce 3“ nahradit slovy 

„písmene c) 

Nevyhověno.  

Novelizační bod je v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. d) Legislativních 

pravidel vlády. 

38. Hlavní město Praha 31. D k Části třicáté čl. XXXVIII: 

k bodu 2 (§ 13): 

za text „§ 13“, v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. b) Legislativních 

pravidel vlády, vložit text „odst. 3“ 

Nevyhověno.  

Novelizační bod je v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. d) Legislativních 

pravidel vlády. 

38. Hlavní město Praha 32. D k Části třicáté druhé čl. XL: 

k bodu 15 (§ 61a odst. 2): 

zvážit navrhovaný bod, neboť podle platného znění zákona § 61a není 

členěn na odstavce 

Vysvětleno. 

Členění § 61a na dva odstavce reflektuje očekávaný vývoj jiné 

legislativy procházející legislativním procesem. 

38. Hlavní město Praha 33. D k Části třicáté druhé čl. XL: 

k bodu 16 (§ 69a): 

v úvodní části, v odstavci 1 úvodní části a v poznámce pod čarou číslo 

„3“, v souladu s platným zněním zákona, nahradit číslem „2“ 

Vysvětleno.  

V § 69a odst. 1 je poznámka pod čarou č. 3. Poznámka pod čarou č. 2 je 

v § 61a v odst. 2, a to ve znění předpokládaného sněmovního tisku 

č. 841. 

38. Hlavní město Praha 34. D k Části třicáté druhé čl. XL: 

k bodu 16 (§ 69a): 

v poznámce pod čarou navrhované znění, v souladu s Částí dvacátou 

šestou čl. XXXIV bodem 2, nahradit zněním: „2) Celní úmluva 

o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) 

ze dne 25. 7. 1978, v platném znění.“ 

Nevyhověno. 

S ohledem na skutečnost, že uvedené znění nebylo připomínkováno ze 

strany MZV, kloní se předkladatel k původnímu znění. 

39. Hospodářská 

komora České 

republiky 

1. D Obecné připomínky k předkládanému materiálu 

Připomínka k části šesté, návrhu novely zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů  

Hospodářská komora ČR (dále jen „HK ČR“) je obecně proti expanzi 

úlev, které atomizují a v celku komplikují právní řád. Případ zavedení 

stravného jako paušální náhrady pro zaměstnance (pro zaměstnavatele 

daňově uznatelného nákladu) vnímáme spíše jako odstranění 

nerovnosti, kdy někteří poplatníci dostávali část příjmů ve zvýhodněné 

podobě, zatímco jiní na tuto výsadu bez vynaložení neproporcionálního 

úsilí (změna zaměstnavatele, kolektivní stávka za účelem tlaku na 

zaměstnavatele) nedosáhli. Opci mezi závodní jídelnou, stravenkami a 

Bere se na vědomí. 

Promítnutím odpovídající částky úlevy na stravování do základní slevy 

na poplatníka, tj. poskytnutí všem poplatníkům bez rozdílu, by došlo 

k popření základního principu funkce tohoto benefitu, tj. podpora 

stravování zaměstnanců. 

Na druhou stranu lze připustit, že nahrazení selektivních daňových úlev 

plošnou úlevou by znamenalo výrazné zjednodušení systému. 
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paušálem vnímáme jako rozumné řešení, které je ovšem poplatné tezi, 

že si část naturálních nebo peněžních příjmů určená na jídlo zaslouží 

zvláštní ošetření, což však není samozřejmé. Systémovějším řešením 

by bylo úplné odstranění úlevy provázené např. zvýšením základní 

individuální slevy na poplatníka daně. Nicméně HK ČR vnímá realitu, 

kdy po podobném razantním a jednoduchém řešení není výraznější 

poptávka na straně zaměstnavatelů, zaměstnanců ani Ministerstva 

financí. 

39. Hospodářská 

komora České 

republiky 

2. D Připomínka k části dvacáté první, návrhu novely zákona č. 

353/2003 Sb., o spotřebních daních 

HK ČR se v zásadě ztotožňuje s předkladatelem ohledně směru a 

způsobu změny zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v 

platném znění. Hlavním důvodem pro předložení připomínek, byť i 

formulovaných jako připomínky doporučující, k této části návrhu je 

jednak snaha o zjednodušení a logické doplnění právní úpravy a jednak 

skutečnost, že v rámci stávajícího znění zákona č. 353/2003 sb. o 

spotřebních daních je řešena také problematika výroby a prodeje 

potravinářských přísad obsahujících líh. Dle názoru HK ČR tato 

problematika je řešena pouze okrajově, a to především z ohledu výroby 

a prodeje potravin v nomenklatuře 2207 a 2208. I když je respektována 

Směrnice Rady 2008/118 ES, bohužel dochází k nejednotnosti výkladu, 

a tím i k nejednotným přístupům k této problematice zejména ze strany 

celních orgánů. Typickým příkladem je vztah k výkladu Výboru pro 

spotřební daně (CED no. 458) z roku 2003 k problematice osvobození 

aromat pro výrobu potravin. Z toho důvodu HK ČR níže přikládá 

konkrétní návrhy na úpravy předloženého materiálu. 

Bere se na vědomí. 

Připomínka jde nad rámec předloženého návrhu zákona, který byl 

rozeslán v rámci vnějšího připomínkového řízení. Zákon č. 353/2003 

Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů je plně 

harmonizován se směrnicí Rady 2008/118/ES a také se směrnicí Rady 

1992/83/EHS a dalšími směrnicemi, které se týkají spotřebních daní. 

Uvedený guideline (CED No. 458) není právně závazný a byl přijat 

v době, kdy se k němu Česká republika ještě nemohla vyjádřit. Celní 

správa, z důvodu zjednodušení podnikatelské činnosti při problémech 

vzniklých s uplatňováním tohoto dokumentu, jej aplikuje tak, aby 

nebyla vytvořena bariéra volného pohybu zboží. 

39. Hospodářská 

komora České 

republiky 

3. Z Zásadní připomínky k Důvodové zprávě 

Připomínka k bodu 2. 4 Spotřební daně, str. 53 

Považujeme za nezbytné, aby se i na straně 53 dole zmínila zásadní 

fiskální funkce spotřební daně z tabákových výrobků, jak je správně 

konstatováno v bodu 1.4 na str. 42 a 43 nahoře a jak je kvantifikováno 

na str. 66 (každoroční více než dvoumiliardové zvýšení daňového 

břemene, a to bez dopadu na DPH). Jinak vzniká dojem, že motivace 

ke zvyšování sazeb nesleduje žádné cíle na příjmové straně státního 

rozpočtu, což nekoresponduje s veškerou dosavadní daňovou politikou 

státu. 

Vyhověno. 

Důvodová zpráva bude upravena. 

39. Hospodářská 

komora České 

republiky 

4. Z Zásadní připomínky k Důvodové zprávě 

Připomínka k bodu 2. 4 Spotřební daně, str. 54 

Důvodová zpráva ke zvýšení sazeb spotřební daně uvádí: „Závazek 

postupného navyšování spotřební daně z výše uvedených výrobků 

Nevyhověno.  

Stávající text důvodové zprávy považujeme za dostačující. Přístup ke 

zdanění zahřívaných tabákových výrobků v České republice 

koresponduje s přístupem většiny členských států EU, které obdobnou 

regulaci přijaly na národní úrovni. To bylo hlavním důvodem pro 
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vyplývá rovněž z Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a 

snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021 

zpracovaný Radou vlády České republiky pro koordinaci protidrogové 

politiky.“ 

Požadujeme text přeformulovat a uvést, jak se novela vypořádává s 

celým zněním úkolu 3.14, který Ministerstvu financí ukládá vládou 

schválený Akční plán, zejména konstatovat, že stávající nastavení 

sazeb spotřebních daní uvedený úkol v zásadě respektuje, protože 

existuje rozdíl mezi efektivním daňovým zatížením tabákových 

výrobků ke kouření a bezdýmných tabákových výrobků a že tento 

rozdíl se navrhuje zachovat i v letech 2021-2023. 

Odůvodnění:  

Úkol 3.14 z Akčního plánu v plném znění zní: „Pravidelně navyšovat 

sazby spotřební daně z tabákových výrobků při respektování 

diferenciace podle míry škodlivosti jednotlivých výrobků pro 

společnost.“ Domníváme se, že námi navrhovaná úprava lépe 

vystihuje, že k plnění úkolu dochází.  

současné nastavení sazeb u této komodity a rovněž hlavním 

argumentem zástupců tabákového průmyslu v rámci diskuzí o přístupu 

ke zdanění. 

MF v Akčním plánu realizace Národní strategie prevence a snižování 

škod spojených se závislostním chováním 2019 – 2021 vyjádřilo svou 

vůli při nastavování výše sazeb spotřební daně zohlednit míru 

škodlivosti jednotlivých druhů výrobků obsahujících tabák pro lidské 

zdraví. Je však nutné zdůraznit, že pro materializaci tohoto přístupu je 

nezbytné, aby mělo Ministerstvo financí k dispozici závazná stanoviska 

spolugestorů (zejm. Ministerstva zdravotnictví) v této věci, která jak 

předpokládáme, budou vycházet ze studií nezávislých národních a 

nadnárodních institucí. Taková stanoviska dosud k dispozici nejsou. 

Posouzení míry škodlivost jednotlivých druhů tabákových výrobků a 

jejich vliv na lidské zdraví jednoznačné nespadá do působnosti 

Ministerstva financí.  

Konečně je nutné poukázat na to, že předkládaný harmonogram i nadále 

zajišťuje výrazně nižší daňové zatížení těchto inovativních výrobků 

oproti tradičním tabákovým výrobkům ke kouření. Lze naopak 

uvažovat o tom, zda by do budoucna nemělo dojít ke snížení míry 

tohoto  zvýhodnění, mimo jiné i v souvislosti s probíhající pandemií 

způsobenou virem COVID-19. Tento přístup by byl rovněž v souladu 

s uplatněnou připomínkou Hospodářské komory České republiky 

týkající se fiskální funkce spotřebních daní (viz výše).   

39. Hospodářská 

komora České 

republiky 

5. Z Zásadní připomínky k Důvodové zprávě 

Připomínka k bodu 4.1 Spotřební daně, str. 59 

Požadujeme odstranit následující větu Důvodové zprávy: 

„Dosud však v této věci nebyly publikovány nezávislé vědecké studie, 

které by tuto skutečnost potvrzovaly.“  

Odůvodnění:  

Problematikou zahřívaných tabákových výrobků se již zabývala řada 

odborníků, nezávislých na tabákovém průmyslu. V zásadě lze 

konstatovat, že závěry vědeckých studií financovaných tabákovým 

průmyslem i vědeckých studií financovaných z jiných zdrojů došly ke 

stejným závěrům. To reflektují i oficiální dokumenty. 

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním 

chováním 2019–2027 např. uvádí: „V posledních letech se dynamicky 

rozvíjí trh s tabákovými a souvisejícími výrobky, jako jsou elektronické 

cigarety a vaporizéry s nikotinovými i beznikotinovými náplněmi, 

zahřívané tabákové výrobky, jejichž emise obsahují méně některých 

Vyhověno jinak.  

Důvodová zpráva bude dle návrhu připomínkového místa upravena tak, 

aby v textu bylo uvedeno, že dosud provedené studie ukazují, že 

zahřívané tabákové výrobky oproti cigaretám a jiným tabákovým 

výrobků obsahují méně některých škodlivých látek. Současně bude 

doplněna do textu věta ve smyslu, že dosud nejsou k dispozici studie, 

které by komplexně vyhodnocovaly míru škodlivosti těchto 

zahřívaných tabákových výrobků pro lidské zdraví ze strany 

nezávislých zdravotních institucí na národní či nadnárodní úrovni (např. 

WHO). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPYKLEGX)



- 60 - 

 

toxických látek než tabákové výrobky užívané kouřením.“ 

Americký Úřad pro potraviny a léčiva (Food and Drug Administration) 

např. k povolení uvádět IQOS na americký trh uvádí: „Po rigorózním 

vědeckém přezkoumání žádosti o povolení prodeje došel Úřad k závěru, 

že povolení tohoto výrobku pro americký trh je vhodné z hlediska 

ochrany veřejného zdraví, protože, kromě jiných argumentů, produkují 

tyto výrobky méně škodlivin než cigarety, kde dochází ke spalování.“ 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-permits-

sale-iqos-tobacco-heating-system-through-premarket-tobacco-product-

application-pathway. 

39. Hospodářská 

komora České 

republiky 

6. Z Zásadní připomínka k překládanému materiálu  

Připomínka k části šesté, návrhu novely zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, čl. IX, body 2 a 3 

Navrhujeme ponechat původní znění. 

Odůvodnění:  

Nákup a následný prodej nemovitostí z investičních důvodů není 

právním řádem ČR zakázán a zavádět sankce za využívání nemovitostí 

jako jednoho z investičních nástrojů nemá opodstatnění. Zásadní však 

je, že se jedná o ustanovení, které zmrazí výrazným způsobem trh s 

nemovitostmi. Řada právních předpisů, zejména veřejného práva, 

vyžaduje pro realizaci záměrů doložit vyřešení majetkoprávních vztahů 

k pozemku. Rekodifikací občanského práva v roce 2012 byla 

znovuzavedena do Českého právního řádu superficiální zásada, tzn. 

stavba je součástí pozemku (s určitými zákonnými výjimkami). Při 

realizaci investičních záměrů je tedy potřeba nejprve získat vlastnické 

právo k pozemku, což již dnes představuje nezanedbatelný problém a 

obrovskou finanční investici. Trh trpí nedostatečnou nabídkou 

pozemků k prodeji. Navrhovaným ustanovením vznikne situace, kdy 

řada vlastníků pozemků se bude obávat jejich prodeje z důvodu 

nutnosti úhrady daně z příjmu, což trh s nemovitostmi výrazně oslabí. 

Dále dojde k růstu cen nemovitostí, mnoho vlastníků pozemků tuto 

novou daňovou povinnost promítne do ceny nemovitosti. 

Ve stávající situaci je třeba podotknout, že je nevyvratitelné, že 

stávající epidemie s sebou přináší hospodářskou recesi, jejímž 

průvodním jevem bude nezaměstnanost a v neposlední řadě bude část 

populace postižena finančními problémy, které by bylo možno řešit 

prodejem nemovitosti – pozemku za účelem vyřešení finančních obtíží. 

Prodloužením časového testu a tedy zavedením daně z příjmu bude i 

Nevyhověno. 

Navržená úprava je jedním z kroků naplňujících programové prohlášení 

ve vztahu k záměru na omezování a rušení daňových výjimek, jenž 

zákon o daních z příjmů široce obsahuje.  

Nastavení této změny časového testu není pouze cestou k omezení 

spekulací, ale také je nutno ji posuzovat z hlediska systémovosti a 

koncepčnosti.  Vláda ve svém programovém prohlášení nastavila záměr 

rušení či omezení daňových výjimek. Tento proces je nutno chápat 

nikoliv jako jednorázový akt ale jako postupné naplňování cílem 

omezením či rušením jednotlivých nastavení v zákoně o daních 

z příjmů, a to i v návaznosti na další připravované či probíhající úpravy 

v daňovém systému. Ministerstvo financí se domnívá se, že by toto 

prodloužení časového testu významně ovlivnilo prodeje směrem 

k posečkání, tedy ukončení časového testu, v poměrně již dlouhé lhůtě, 

tak, aby bylo dosaženým osvobozením daňové úspory. Tato 15letá lhůta 

spíše bude nasvědčovat k dlouhodobé investici nikoliv pro spekulativní 

prodeje. Eliminací určitého zvýhodnění investic do nemovitostí 

nesloužících k bytové potřebě se naopak vytvoří prostor pro zvýšení 

dostupnosti nemovitých věcí pro bydlení. Hodnoceným přínosem je v 

tomto případě alespoň částečné docílení narovnání stavu s poplatníky 

provozujícími prodej nemovitých věcí jako živnost v rámci realitní 

činnosti, kdy příjmy z prodeje předmětných nemovitých věcí jsou 

předmětem daně z příjmů ze samostatné činnosti. 

Tyto novelizační body byly přesunuty do návrhu zákona, kterým se 

zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 

nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další 

související právní předpisy, a který vláda schválila dne 30. dubna 2020. 

Při projednání tohoto návrhu vlády došlo ke zkrácení doby na 10 let. 
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tento zdroj případných finančních příjmů dotčených osob omezen. 

Zejména v současnosti by stát měl zavádět do právních předpisů spíše 

podpůrná opatření ke zmírnění dopadů, ne zvyšovat daňovou zátěž. 

Trvá-li předkladatel na zásadním distorzním charakteru existující 

úlevy, byla by jeho pozice přesvědčivější, pokud by důvodovou zprávu 

doplnil o argumenty ohledně časových testů v jiných členských státech 

EU, zejména ve střední a východní Evropě. 

39. Hospodářská 

komora České 

republiky 

7. D Doporučující připomínky nad rámec návrhu k části dvacáté první, 

návrhu novely zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 

Připomínka  k § 3 písm. i) 

Doporučujeme stávající text: „podle § 52a nebo 53“ nahradit textem: 

„podle § 52a, 53 nebo 73“. 

Odůvodnění:  

Doručujeme doplnit do ustanovení § 3 písm. i) možnost „přeprodeje“ 

osvobozených lihových výrobků stejně tak, jak je to u minerálních 

olejů. Dosavadní vnitrostátní právní úprava neumožňuje přeprodej 

lihových výrobků osvobozených od spotřební daně. 

Definice pojmu „uživatel“ v § 3 písm. i) nepřipouští přeprodej 

osvobozených lihových výrobků. Je tedy otázkou, zda je přípustné 

omezit obchodování s lihem, tedy s lihovými výrobky, u kterého lze 

uplatnit osvobození od harmonizované spotřební daně tak, že jej nelze, 

jako osvobozený od spotřební daně vůbec přeprodávat v obchodním 

řetězci tak, aby se takto osvobozený dostal ke konečnému spotřebiteli.  

Národní předpis, zákon o spotřebních daních, není v této části plně 

harmonizován, zejména se Směrnicí Rady 92/83/EHS, a neodpovídá 

harmonizovaným předpisům Evropského společenství. 

Nevyhověno. 

Připomínka jde nad rámec předloženého návrhu zákona, který byl 

rozeslán v rámci vnějšího připomínkového řízení. 

Nově navržené ustanovení navrhuje umožnění přeprodeje veškerého 

osvobozeného lihu, u kterého uživatel nedisponuje povolením 

k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně. Tento návrh nelze 

akceptovat, neboť správce daně by ztratil významný nástroj kontroly 

nad pohybem a užitím osvobozeného lihu pro stanovený účel, a vzniklo 

by značné riziko možnosti zneužití takového lihu pro jiný, než 

stanovený účel. Hrozilo by tak zvýšené riziko daňových úniků a 

nelegální použití osvobozeného lihu s možnými nedaňovými 

konsekvencemi (fatální zdravotní následky). 

Navrhovatel nerozlišuje líh určený k použití pro stanovený účel a 

konečný výrobek obsahující líh, který měl uživatel osvobozen v souladu 

se zákonem tak, aby mu nevznikla povinnost daň přiznat a zaplatit při 

„předání“ finálního výrobku do obchodního řetězce či konečnému 

spotřebiteli. 

 

39. Hospodářská 

komora České 

republiky 

8. D Doporučující připomínky nad rámec návrhu k části dvacáté první, 

návrhu novely zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 

Připomínka k § 12 odst. 1 

Doporučujeme na konci textu odstavce za slova: „v § 53 odst. 5“ 

doplnit slova: „a § 73 odst. 3 a 4“. 

Odůvodnění:  

Dnes musí uživatel, osoba, která přijímá a užívá mj. i osvobozené 

lihové výrobky, uplatnit nárok na osvobození (nejen) lihového výrobku 

u plátce nebo jiného uživatele povinně, písemně před vydáním těchto 

osvobozených (nejen) lihových výrobků. Jinak nárok na vydání těchto 

Nevyhověno. 

Připomínka jde nad rámec předloženého návrhu zákona, který byl 

rozeslán v rámci vnějšího připomínkového řízení. 

Předkládaná úprava je v dané podobě neakceptovatelná, neboť narušuje 

princip fungování osvobození od spotřební daně a nastavení celého 

systému. 

Předkladatel však předpokládá diskuzi nad případnou úpravou 

osvobození malých balení „aromat“ (nad rámec příslušné směrnice) 

v rámci přípravy další řádné novely zákona o spotřebních daních, 

kterou v současné době připravuje. 

Při diskuzích je také mimo jiné nutno vzít v potaz případné kolize se 

zákonem o povinném značení lihu. 
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vybraných výrobků bez daně nevznikne. Tento princip neumožňuje 

přeprodej v rámci reálného obchodního řetězce výrobce-velkoobchod-

maloobchod-zákazník. Proto doručujeme doplnění ustanovení  

§ 12 odst. 1 o výčet osob, uživatelů, kteří nemusí mít pro příjem a 

užívání těchto osvobozených lihových výrobků povolení k přijímání a 

užívání lihu osvobozeného od daně (viz § 73 odst. 3 a 4),  

a lze je pak tedy přeprodávat v obchodním řetězci. 

39. Hospodářská 

komora České 

republiky 

9. D Doporučující připomínky nad rámec návrhu k části dvacáté první, 

návrhu novely zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 

Připomínka k § 14 odst. 2 písm. c) a e) 

Doporučujeme upravit znění takto: 

„(2) Plátci, který dopraví vybrané výrobky uvedené do volného 

daňového oběhu na daňovém území České republiky do jiného 

členského státu pro účely podnikání nebo pro plnění úkolů 

veřejnoprávního subjektu, vzniká nárok na vrácení daně za podmínek, 

že 

a) před odesláním vybraných výrobků správci daně oznámí, že uplatní 

nárok na vrácení daně, 

b) vybrané výrobky jsou dopravovány se zjednodušeným průvodním 

dokladem (§ 30), 

c) předloží navrácené vyhotovení zjednodušeného průvodního dokladu 

řádně potvrzené příjemcem, s výjimkou výrobků uvedených do 

volného daňového oběhu na území České republiky osvobozených dle 

§ 71 odst. 1 písm. c) 

d) předloží doklad o tom, že daň za vybrané výrobky, které byly 

dopraveny do jiného členského státu, byla na daňovém území České 

republiky zaplacena nebo přiznána a zaplacena, 

e) předloží doklad o 

1. zaplacení daně v členském státě určení, 

2. zaplacení daně v členském státě, ve kterém došlo ke ztrátě během 

dopravy nebo ve kterém byla ztráta během dopravy zjištěna s výjimkou 

nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení, nebo 

3. skutečnosti, že vybraný výrobek není v členském statě určení 

předmětem daně nebo že je od daně osvobozen, vydaný příslušnými 

orgány členského státu určení, 

4. ukončení dopravy nebo převzetí zboží na území jiného členského 

Nevyhověno. 

Viz odůvodnění k připomínce č. 39/8. 
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státu v případě uvedení výrobků do volného daňového oběhu na 

území České republiky osvobozených dle § 71 odst. 1 písm. c). 

Při uvedení výrobků do volného daňového oběhu na území České 

republiky osvobozených dle § 71 odst. 1 písm. c) neplatí podmínka d) 

v případě, že do doby podání příslušného řádného daňového přiznání 

byla splněna podmínka e).“ 

Odůvodnění:  

V současné implementaci plátce daně u výrobků osvobozených dle § 

71 odst. 1 písm. c) ručí za vypořádání daně v jiném členském státě EU. 

Obecně, ale procesní praxe není synchronizována  

s ostatními členskými státy EU a problém nastává v zemích, kde je 

osvobození od spotřební daně z lihu v potravinách řešeno jiným 

procesem. Odběratelé tedy často netuší, jaký doklad a proč je po nich 

ze strany českých subjektů požadován. Příkladem problému je situace, 

kde je například osvobození pro líh zakotveno v zákoně, tak, jak je 

tomu v Polsku. Není patrno, kdo je v takovém případě odpovědným 

orgánem dle odst. 2 písm. e). Je to zákonodárná instituce, nebo je to 

úřad spravující ostatní spotřební daně, nebo daně obecně? Může pak 

český subjekt vyjádření požadovat po zahraničním úřadu? Dopadem 

pak může být nežádoucí dvojí zdanění. 

Úprava se týká jednak omezení povinnosti navrácení zjednodušeného 

průvodního dokladu, jehož proces zpracování není plně 

synchronizován a zejména vyžadován v ostatních členských státech 

EU, a tedy může být pro evropské odběratele matoucí a nepřehledný. 

Druhá úprava zajišťuje, že daňový subjekt z České republiky ručí za 

spotřební daň pouze na území České republiky tím, že unese důkazní 

břemeno o dodání zboží mimo daňové území České republiky v rámci 

EU. 

Třetí úprava řeší spornou situaci, kdy je splnění podmínky paragrafu 14 

odst. 2 písm. d) fakticky realizováno podáním daňového přiznání. V 

případě řádného daňového přiznání k tomu dojde až následující měsíc 

po dodání zboží a nárok na vrácení lze tedy uplatnit až s měsíčním 

zpožděním. Plátce tedy v jednom měsíci splní všechny faktické 

podmínky paragrafu 14 vyjma písm. d),  ale i tak musí daň zaplatit a 

žádat vrácení s měsíčním zpožděním. Jedinou cestou v rámci současné 

úpravy by bylo podání „mimořádného“ daňového přiznání ještě v 

měsíci dodání zboží  a vypořádání v rámci řádného daňového přiznání 

podaného v dalším měsíci. Toto by však vedlo  k neúčelné 

administrativní zátěži jak na straně plátce, tak i na straně správce daně. 
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39. Hospodářská 

komora České 

republiky 

10. D Doporučující připomínky nad rámec návrhu k části dvacáté první, 

návrhu novely zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 

Připomínka k § 66 odst. 2 

Doporučujeme na konci § 66 odst. 2 doplnit větu: 

„To se netýká konečného spotřebitele, který je oprávněn přijímat bez 

povolení k přijímání a užívání výrobky obsahující líh osvobozený od 

daně podle § 71 odst. 1 písm. c) ve spotřebitelském balení o objemu do 

0,06 litru mimo rámec své podnikatelské činnosti.“ 

Odůvodnění:  

Toto ustanovení ukládá povinnost osobám pořizující líh osvobozený od 

daně podle § 71 odst. 1 písm. c) oznámit správci daně první nákup nebo 

dovoz v kalendářním roce tohoto osvobozeného lihu. Tato povinnost 

by se neměla vztahovat na konečné spotřebitele, kteří pořizují tyto 

výrobky nahodile a podle své potřeby a výhradně jen pro vlastní 

spotřebu. Objem výrobku je zvolen s ohledem na ustanovení § 12a 

zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu.  

Nevyhověno. 

Viz odůvodnění k připomínce č. 39/8. 

39. Hospodářská 

komora České 

republiky 

11. D Doporučující připomínky nad rámec návrhu k části dvacáté první, 

návrhu novely zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 

Připomínka k § 73 

 Doporučujeme upravit § 73 přidáním odstavců 3 a 4 následujícího 

znění: 

„(3) Líh osvobozený od daně je konečný spotřebitel oprávněn přijímat 

a užívat bez povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně 

podle § 71 odst. 1 písm. c) v jednotkovém balení o objemu nejvýše 

0,06 litru mimo rámec své podnikatelské činnosti“ 

„(4) Líh osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. c) v 

jednotkovém balení o objemu nejvýše 0,06 litru lze v rámci 

podnikatelské činnosti přijímat a prodávat bez povolení k přijímání a 

užívání lihu osvobozeného od daně pouze za účelem jeho prodeje 

konečnému spotřebiteli.“ 

Odůvodnění:  

Dosavadní úprava neumožňuje přeprodávat líh osvobozený od daně 

dalším uživatelům viz komentář k § 3). Navrhujeme tedy možnost 

„přeprodeje“ těchto výrobků doplnit do zákona tak, aby bylo toto 

umožněno v distribučním řetězci ke konečnému spotřebiteli a 

nedocházelo k jeho diskriminaci. 

Nevyhověno. 

Viz odůvodnění k připomínce č. 39/8. 
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43. Kancelář veřejného 

ochránce práv 

1. Z K části šesté, změna zákona o daních z příjmů 

K bodu 2 až 7 (§ 4 a násl.) 

Cílem zákona je zjednodušit a zpřehlednit systém zákonných 

osvobození. Kvituji, zachování osvobození v případě pořízení 

nemovitosti pro účely zajištění bytové potřeby a jeho rozšíření 

i v písmenu b). Rovněž kvituji, že navrhovaná úprava se vztahuje až 

na nemovitosti nabyté po účinnosti zákona. A to zejména 

za současného stavu pandemie nemoci COVID-19. 

U započítávání doby držby vlastnického práva osobami odlišnými 

od daňového subjektu do časového testu však považuji 

za systematičtější navázat toto ustanovení na již existující systém 

osvobození bezúplatných příjmů v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) 

zákona o daních z příjmů. Tímto navázáním by nevznikaly daňové 

rozdíly mezi úplatným převodem a následným darováním a darováním 

a následným úplatným převodem. Do časového testu by se tak 

započítávala i držba vlastnického práva jinými rodinnými příslušníky 

(např. sourozenci, tetou a strýcem). 

Vzhledem k deklarovanému antispekulačnímu charakteru přijaté 

novely a trojnásobnému prodloužení časového testu bych rovněž 

považoval za účelné umožnit započtení vlastnictví družstevního podílu 

a s ním spojeným výhradním nájmem nemovitosti (typicky bytu 

v bytovém domě) do časového testu pro osvobození příjmu z úplatného 

převodu nemovité věci. Obdobné pravidlo ostatně dovodil dříve 

Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 2 Afs 20/20117. Rovněž si 

dovolím poukázat na to, že samotný převod družstevního podílu je 

osvobozen již po 5 letech. Pokud tedy daňový subjekt dlouhou dobu 

vlastní družstevní podíl, reprezentující nájemní právo ke konkrétní 

nemovitosti, tu následně po účinnosti zákona odkoupí, musí znovu 

čekat 15 let pro osvobození.  

Nad rámec věci upozorňuji, že odlišná délka časového testu 

pro vlastnictví podílu v korporaci, např. fundaci (která může být 

výlučným vlastníkem nemovitosti), může představovat prostor 

pro zákonodárcem patrně nezamýšlenou daňovou optimalizaci 

spekulativních převodů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  

Navržená úprava je jedním z kroků naplňujících programové prohlášení 

ve vztahu k záměru na omezování a rušení daňových výjimek, jenž 

zákon o daních z příjmů široce obsahuje.  

Nastavení této změny časového testu není pouze cestou k omezení 

spekulací, ale také je nutno ji posuzovat z hlediska systémovosti a 

koncepčnosti.  Vláda ve svém programovém prohlášení nastavila záměr 

rušení či omezení daňových výjimek. Tento proces je nutno chápat 

nikoliv jako jednorázový akt, ale jako postupné naplňování cílem 

omezením či rušením jednotlivých nastavení v zákoně o daních z 

příjmů, a to i v návaznosti na další připravované či probíhající úpravy v 

daňovém systému. 

Současné znění zákona o daních z příjmů umožňuje zkrátit lhůtu 

časového testu o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně 

ve vlastnictví zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo 

manželem prodávajícího, nebo pokud jde o vypořádání spoluvlastnictví 

k nemovitým věcem nabytým děděním od takového zůstavitele. V 

kontextu navrhované úpravy není záměrem tento koncept měnit a 

zavádět novou výjimku rozšiřující osvobození i na bezúplatný převod 

vlastnického práva (darováním) a započítávání doby vlastnického práva 

i na příbuzné v linii vedlejší. V případě družstevních podílů se jedná o 

nájemní právo, které nelze směšovat s vlastnictvím. 

Nad rámec novely zákona míří také možnost započítávat do časového 

testu pro osvobození vlastnictví družstevního podílu. I když toto 

pravidlo dovodil dříve NSS, dá se konstatovat, že se po vydání 

uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu, ze dne 15. dubna 

2011, sp. zn. 2 Afs 20/2011-77 textace § 4 odst. 1 písmo b) zákona o 

daních z příjmů změnila tak, že do textu tohoto ustanovení bylo 

výslovně zakotveno, že časový test 5 let je počítán od doby nabytí 

vlastnického práva k nemovité věci a jejím prodejem. Dvojí výklad, 

který NSS dovodil ve shora uvedeném rozsudku, byl tedy odstraněn 

legislativní úpravou předmětného ustanovení zákona o daních z příjmů. 

Tyto novelizační body byly přesunuty do návrhu zákona, kterým se 

zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 

nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další 

související právní předpisy, a který vláda schválila dne 30. dubna 2020. 

Při projednání tohoto návrhu vlády došlo ke zkrácení doby na 10 let. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním a navrhuje s ohledem na 

 
7 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. dubna 2011 č. j. 2 Afs 20/2011-77. 
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doplněné odůvodnění ve vypořádací tabulce uvést „vysvětleno“ namísto 

„nevyhověno“. 

 

43. Kancelář veřejného 

ochránce práv 

2. Z K části sedmé, změna zákona o silniční dopravě 

K bodu 1 a 2 (§ 34 odst. 3 a § 35c odst. 4) 

Navržená změna má sjednotit procesní postupy Celní správy České 

republiky pod režim daňového řádu8. Důvodová zpráva v tomto ohledu 

poukazuje na některé problematické aspekty současné právní úpravy, 

se kterými se celní správa při výkonu kontrol potýká. Přechod 

z procesního režimu správního řádu a kontrolního řádu do režimu 

daňového řádu má tak přinést zjednodušení procesních postupů. 

V důvodové zprávě však podle mého názoru zcela absentuje srovnání 

s činností jiných správních úřadů vykonávajících státní odborný dozor 

v silniční dopravě. Vzhledem k tomu, že navrhovaná změna zákona by 

vedla k rozdělení procesních režimů postupů různých správních úřadů 

v rámci jediného ustanovení zákona, lze podle mého názoru o takovém 

řešení uvažovat pouze jako o krajní možnosti. Důvodová zpráva sice 

hovoří o zjednodušení režimu z hlediska celní správy, mám však 

obavy, nakolik je toto tvrzení pravdivé z hlediska celého systémů 

fungování státního odborného dozoru v silniční dopravě a z hlediska 

jednotlivce. 

Navrhuji proto minimálně doplnit důvodovou zprávu o vysvětlení, 

z jakých důvodů není možné zachovat jednotný procesní režim postupu 

správních orgánů odborného dozoru v silniční dopravě (byť v určité 

modifikované podobě reflektující poznatky ze správní praxe). Tedy 

jinými slovy řečeno, jaké zásadní odlišnosti postupu celních úřadů 

a dalších správních úřadů ospravedlňují zavedení dvojkolejnosti 

procesních režimů v rámci jediného ustanovení předmětného zákona. 

Pokud takové zásadní odlišnosti neexistují, považoval bych 

za vhodnější zvolit takovou právní úpravu, která zachovává jednotný 

režim postupu správních orgánů vykonávajících státní odborný dozor 

v silniční dopravě a adresně reaguje na problémy současné praxe. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 

Připomínce bude vyhověno doplněním důvodové zprávy. 

 

Připomínka vyjadřuje obavu, zda z pohledu kontrolovaného subjektu 

není spíše nežádoucí, aby výkon působnosti podle zákona o silniční 

dopravě byl různými kontrolními orgány vykonáván podle různých 

procesních předpisů, resp. zda použití daňového řádu ze strany orgánu 

Celní správy ČR nepředstavuje zjednodušení postupů na úkor 

kontrolovaného subjektu. Zde je třeba zejména zdůraznit, že jakkoliv je 

procesní režim daňového řádu v některých ohledech flexibilnější 

v situaci výkonu kontrolních činností na silnici, než procesní režim 

správního řádu, již dnes je výrazná většina této kontrolní činnosti ze 

strany orgánů Celní správy ČR v režimu daňového řádu vykonávána. 

Jedná se tedy o legitimní procesní model, se kterým se osoby 

kontrolované orgány Celní správy ČR obecně běžně setkávají. Hlavním 

motivem změny je však odstranění nežádoucího stavu, kdy při kontrole 

na silnici jsou vůči kontrolované osobě současně aplikovány dva 

procesní režimy. Realita kontrol na silnici vykonávaných orgány Celní 

správy ČR je taková, že dotčený subjekt je v principu kontrolován 

současně na základě více kontrolních pravomocí orgánů Celní správy 

ČR, ve kterých dnes agendy v režimu daňového řádu výrazně převažují 

a jsou v typické situaci prioritním důvodem, proč je v rámci silničního 

provozu určité vozilo celníkem zastaveno a podrobeno kontrole. 

Pravomoci podle zákona o silniční dopravě tak představují pouze 

sekundární agendu vedle klíčových agend orgánů Celní správy ČR 

(zejména dohled podle zákona o spotřebních daní a dohled podle celních 

předpisů). Z pohledu kontrolované osoby tedy platí, že je v drtivé 

většině kontrolována v režimu daňového řádu, zatímco kontrola podle 

zákona o silničním provozu je spíše okrajovým aspektem, který v praxi 

téměř nikdy nenastupuje samostatně. Za této typické situace je z pohledu 

kontrolované osoby nepochybně matoucí, komplikující a méně 

srozumitelné, aby byla uplatňována procesní dualita daňového a 

kontrolního/správního řádu. Předkladatel má za to, že odstranění této 

duality přinese pro kontrolované osoby větší pozitiva i za cenu, že se 

může stát, že bude tato osoba kontrolována podle zákona o silniční 

dopravě jiným orgánem podle jiného procesního předpisu (ovšem 

v praxi se tak stane jindy a jinde bez přímé souvislosti s kontrolou 

 
8 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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prováděnou orgánem Celní správy ČR). 

Rovněž je třeba poukázat na fakt, že jakási „procesní dvojkolejnost“ ve 

vztahu k výkonu dozorových činností prováděných ostatními orgány 

podle zákona o silniční dopravě existuje již dnes, neboť Policie ČR nebo 

obecní police při výkonu kontrol nepostupuje podle kontrolního řádu, 

ale za využití oprávnění zastavovat vozidla stanovená zákonem o Policii 

ČR nebo zákonem o obecní policii. 

 

Klíčové pasáže, které budou doplněny do důvodové zprávy:                

 

Kontrolovaný subjekt je pak nadměrně zatěžován především tím, že i 

v případech, kdy není kontrolou zjištěno porušení právních předpisů, 

musí čekat na vyhotovení protokolu o kontrole a pokud se nevzdá práva 

na uplatnění námitek, tak je v kontrole i nadále až do doby, kdy lhůta 

k uplatnění námitek uplyne. Kontrolní řád totiž neobsahuje žádný 

„zjednodušený“ postup pro případy, kdy je kontrola „negativní“. 

Nehospodárné je pak i následné zasílání „negativního“ protokolu o 

kontrole kontrolované osobě. Nepřehledně, ve vztahu k subjektu působí, 

když je část kontroly prováděna a protokolována podle daňového řádu a 

část kontroly pak podle řádu kontrolního, a to především s ohledem na 

odlišný katalog práv kontrolovaného subjektu. Navíc některá práva 

podle kontrolního řádu může uplatnit toliko pouze kontrolovaná osoba, 

která však nemusí být na místě kontroly přítomna, neboť u kontroly bude 

přítomna pouze osoba povinná (klasicky zaměstnanec – řidič).    

 

Hlavní pozitivní dopad bude spočívat především ve zjednodušení 

kontrolní činnosti ve vztahu ke kontrolovaným subjektům, kdy pro tyto 

bude zcela jasné, kdy byla kontrola zahájena, co bylo kontrolováno a 

s jakým výsledkem a kdy byla kontrola skončena. Jakási „procesní 

dvojkolejnost“ ve vztahu k výkonu dozorových činností prováděných 

ostatními orgány státního odborného dozoru je pak odůvodněna zcela 

odlišným charakterem tzv. „silničních kontrol“ resp. oprávnění 

zastavovat vozidla při výkonu těchto kontrol. Policie ČR nebo obecní 

police při výkonu kontrol nepostupuje podle kontrolního řádu, ale za 

využití oprávnění zastavovat vozidla stanovená zákonem o Policii ČR 

nebo zákonem o obecní policii. Lze tedy shrnout, že již v současné době 

orgány, které mohou zastavovat vozidla, při kontrole postupují odlišně. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo uvedené vypořádání akceptovalo. 

43. Kancelář veřejného 

ochránce práv 

3. Z K části sedmé, změna zákona o silniční dopravě 

K bodu 3 (§ 35c odst. 4) 

Vyhověno. 

Navržená změna bude z materiálu vypuštěna a problematika kaucí 

v silniční dopravě bude dále analyzována, a to případně ve spolupráci s 
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Ke změně procesního režimu vybírání kauce celními úřady má dle 

důvodové zprávy dojít z analogických důvodů, jaké jsou uvedeny 

v souvislosti se změnou procesního režimu při výkonu státního 

odborného dozoru v silniční dopravě podle tohoto zákona.  

Důvodová zpráva přitom opětovně ponechává stranou popis procesního 

postupu orgánů Policie České republiky, které jsou v rámci téhož 

ustanovení (§ 35c zákona o silniční dopravě) rovněž příslušné 

k vybírání kaucí. Jsem toho názoru, že v případě vybírání kaucí není 

důvod pro zavedení speciálního procesního režimu pro orgány Celní 

správy České republiky. 

Zákon o silniční dopravě obsahuje poměrně podrobnou právní úpravu 

vybírání a následného nakládání s kaucí správními orgány. V otázkách 

neupravených tímto zákonem, se sice aplikuje správní řád9, ten však 

neobsahuje vlastní právní úpravu nakládání s peněžitým plněním 

a odkazuje proto na daňový řád10. Teoreticky problematická sice může 

být otázka, zda se v případě kauce jedná o peněžité plnění v rámci 

dělené správy11, případně v jakém okamžiku se jím stává (minimálně 

v případě jejího propadnutí se stává příjmem veřejného rozpočtu). 

I pokud by však nebylo možné subsidiárně aplikovat daňový řád skrze 

zákonný odkaz správního řádu, bylo by podle mého názoru nutné 

dovodit jeho analogickou aplikaci jako obecného předpisu upravujícího 

nakládání s peněžitým plněním v rámci veřejnoprávních vztahů.  

Jsem proto přesvědčen, že i v případě postupu orgánů policie 

při vybírání kaucí je třeba výslovně zakotvit režim daňového řádu. 

Jedině takové řešení odpovídá zavedenému sytému nakládání 

s veřejnoprávními pohledávkami a zachová jednotný procesní režim 

různých správních úřadů v rámci totožných činností.   

Navrhuji proto, aby § 35c odst. 4 zákona o silniční dopravě zněl 

následovně: 

„Pro vybírání a další nakládání s kaucí se uplatní postup stanovený 

daňovým řádem.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

dalšími dotčenými orgány. 

 

43. Kancelář veřejného 

ochránce práv 

4. Z K části deváté, změna zákona o pozemních komunikacích 

K bodu 3 (§ 43a odst. 7) 

Vyhověno. 

Navržená změna bude z materiálu vypuštěna a problematika kaucí 

v silniční dopravě bude dále analyzována, a to případně ve spolupráci s 

 
9 Viz § 1 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. 
10 Viz § 106 odst. 3 správního řádu: „Pro exekuci, vybírání a evidenci peněžitých plnění se uplatní postup pro správu daní.“ 
11 Viz § 161 a 162 daňového řádu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPYKLEGX)



- 69 - 

 

Obdobně jako v případě zákona o silniční dopravě má dojít 

k zjednodušení procesního postupu Celní správy České republiky 

při vybírání kaucí tím, že bude jako výkon správy daní podřízen 

daňovému řádu. I v tomto případě mám za to, že jak v případě orgánů 

celní správy, tak i v případě policie je třeba subsidiárně aplikovat 

daňový řád již za současné právní úpravy a zakotvení výslovného 

pravidla pouze vůči jednomu správnímu orgánu nepovažuji 

za systematické a správné.  

Z tohoto důvodu navrhuji, aby § 43a odst. 7 zákona o pozemních 

komunikacích zněl následovně: 

„Pro vybírání a další nakládání s kaucí se uplatní postup stanovený 

daňovým řádem.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

dalšími dotčenými orgány. 

 

45. Komora daňových 

poradců 

1. D K bodům 6, 19 a v přechodných ustanoveních bodům 2 a 3 

(dluhopisy vydané v zahraničí)  

Úrokový příjem z dluhopisu plynoucí daňovému (ne)rezidentovi  

Navržená novela ruší osvobození úrokových příjmů daňových 

nerezidentů (poplatníků daně z příjmů fyzických osob i poplatníků 

daně z příjmů právnických osob), které jim plynou z dluhopisů 

vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo 

Českou republikou.  

Dle navržených přechodných ustanovení se na úrokový příjem z 

dluhopisu vydaného v zahraničí přede dnem nabytí účinnosti novely 

plynoucí daňovému nerezidentovi použije zákon č. 586/1992 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely. Zásadním 

problémem těchto přechodných ustanovení je skutečnost, že navržený 

text pracuje s pojmem "Na úrokový příjem z dluhopisu vydaného v 

zahraničí … plynoucí daňovému nerezidentovi …", a nikoliv s pojmem 

"Na úrokový příjem z dluhopisu vydaného v zahraničí …" (relevantní 

pojmy podtrženy). Podle navrženého znění novely se tedy na úrokový 

příjem z dluhopisu vydaného v zahraničí přede dnem nabytí účinnosti 

novely plynoucí daňovému rezidentovi nepoužije zákon č. 586/1992 

Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely. Jinými 

slovy, emitent těchto dluhopisů vydaných přede dnem nabytí účinnosti 

novely bude muset zkoumat, jaký je statut příjemců úrokového příjmu 

z těchto dluhopisů, neboť (i) daňoví nerezidenti budou mít tento příjem 

osvobozený dle "původního znění" zákona o daních z příjmů, zatímco 

(ii) v případě daňových rezidentů, kteří jsou poplatníky daně z příjmů 

fyzických osob, bude tento příjem v podobě kupónu podléhat srážkové 

Vyhověno jinak. 

Právní úprava osvobození příjmů plynoucích z dluhopisů vydávaných 

v zahraničí Českou republikou zůstává zachována a současně je 

rozšířena tak, že se nově vztahuje na daňové rezidenty i nerezidenty a 

dále též na příjmy plynoucí z dluhopisů vydávaných členským státem 

Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor. 

Ruší se osvobození vztahující se na příjmy plynoucí z dluhopisů 

vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice. 

 

Přechodná ustanovení vztahující se k navrhované změně byla upravena 

takto: 

2. Na  dluhopis, vkladní list vydaný jako cenný papír a cenný papír 

jemu na roveň postavený emitované přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, se použijí § 4 odst. 1 písm. za), § 8 odst. 1 písm. a), § 8 odst. 2 

až 5, § 19 odst. 1 písm. i), § 36 odst. 1 písm. b) bod 1, § 36 odst. 2 písm. 

a), § 36 odst. 6 a § 38e odst. 1 a 2zákona č. 586/1992 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

3. Na  dluhopis, vkladní list vydaný jako cenný papír a cenný papír 

jemu na roveň postavený emitované ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona se použijí § 4 odst. 1 písm. za), § 8 odst. 1 písm. a), § 8 odst. 2 

až 5, § 19 odst. 1 písm. i), § 36 odst. 1 písm. b) bod 1, § 36 odst. 2 písm. 

a), § 36 odst. 6 a § 38e odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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dani. Navržený text by tak vedl k významnému navýšení 

administrativní zátěže emitentů u již existujících emisí. Emisní 

podmínky navíc často emitentovi dávají, za určitých podmínek, 

možnost splatit celou emisi, pokud se začne na platby z dluhopisu 

aplikovat srážková daň. Tyto praktické dopady by byly na kapitálovém 

trhu vnímány značně negativně, a to jak z pohledu emitenta, tak z 

pohledu investora.  

Vzhledem k výše uvedenému považujeme za klíčové, aby se dosavadní 

daňový režim použil na celou emisi; tj. aby emitent nemusel aplikovat 

srážkovou daň bez ohledu na to, zda úrokový příjem plyne daňovému 

nerezidentovi, či daňovému rezidentovi. 

Terminologie - dluhopisy emitované vs. dluhopisy vydané  

Všechna dosavadní přechodná ustanovení týkající se cenných papírů 

pracovala s termínem "cenný papír emitovaný před určitým datem", 

nikoliv s termínem "cenný papír vydaný před určitým datem". 

Chápeme, že pojem "emitovaný" představuje v daňové praxi ve vztahu 

k časovému okamžiku emise cenných papírů dlouhodobě ustálený 

pojem bez výkladových nejasností. Zavedení nového pojmu, podle 

našeho názoru, povede ke zbytečné nejistotě, zda se jedná o ten samý 

okamžik, anebo zda se má tento pojem vykládat jinak. Doporučujeme 

tedy v přechodných ustanoveních navržené novely časový test navázat 

na pojem "emitovaný", nikoliv na pojem "vydaný". Jinými slovy, aby 

přechodné ustanovení pracovalo s terminologií "dluhopis vydaný v 

zahraničí, který je emitován přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Komora daňových 

poradců 

2. D K bodu 8 („stravovací paušál“, § 6 odst. 9 písm. d))  

Cílem této připomínky je reakce na předložený návrh legislativního 

textu z odborně technického hlediska včetně upozornění na některé 

praktické aspekty.  

Formulace podmínek pro osvobození peněžitého příspěvku na 

stravování  

Podle navrhovaného doplnění § 6 odst. 9 písm. d) ZDP je příjmem 

osvobozeným od daně z příjmů „peněžitý příspěvek poskytovaný 

zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle 

zákoníku práce“ do stanovené výše (70 % stravného za 5-12 hodin). 

Směnou se podle zákoníku práce (§ 78) rozumí „část týdenní pracovní 

doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě 

předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat“. Směnu 

obecně může zaměstnanec odpracovat jak ve sjednaném místě výkonu 

Nevyhověno. 

Zaměstnavatel může svým zaměstnancům poskytovat peněžitý 

příspěvek v libovolné výši, zákon o daních z příjmů pouze stanoví limit, 

pro daňové zvýhodnění takového příspěvku.  

V § 6 odst. 9 se tak nově vymezí maximální částka, kterou lze takto 

poskytnout zaměstnanci jako příspěvek na stravování osvobozený od 

daně z příjmů, a § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 pak stanoví (obdobně jako 

tomu je už dnes pro jakýkoli příspěvek na stravování), že půjde o 

daňově uznatelný výdaj, jen pokud zaměstnanec odpracuje 3 hodiny 

v práci.  

Oproti tomu stravné za pracovní cestu má podle ZDP zvláštní režim – 

na straně zaměstnance podle § 6 odst. 7 písm. a) a na straně 

zaměstnavatele podle § § 24 odst. 2 písm. k) bod 2.  

Nedochází tak k žádné odchylce od režimu tzv. stravenek. 

 

K možným aspektům na straně zaměstnavatele: 
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práce (na pracovišti), tak na pracovní cestě (nebo jiné cestě považované 

pro účely zákoníku práce za pracovní cestu). V případě pracovní cesty 

ve smyslu zákoníku práce pak náleží zaměstnanci cestovní náhrady, 

mimo jiné stravné.  

Z citované formulace doplnění § 6 odst. 9 písm. d) ZDP lze dovodit, že 

osvobozeným příjmem zaměstnance bude peněžitý příspěvek na 

stravování (do stanovené výše) i v případě, že bude poskytován za 

směnu, která byla odpracována na pracovní cestě ve smyslu zákoníku 

práce. Jinými slovy, stravné (cestovní náhrada) a peněžitý příspěvek na 

stravování (do stanovené výše) může zaměstnavatel zaměstnanci 

poskytovat souběžně, a u zaměstnance nebude zdanitelným příjmem 

ani jedna z těchto částek. V důvodové zprávě není tato kombinace 

zmíněna, není tedy zřejmé, zda takový daňový režim byl záměrem 

předkladatele zákona. Jelikož tento výsledek může být do jisté míry 

diskutabilní, například ve světle omezení na straně výdajů 

zaměstnavatele podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. ZDP, bylo by vhodné 

pro zvýšení právní jistoty doplnit v tomto směru komentář v důvodové 

zprávě jako vodítko pro daňové subjekty, které začnou tento nový 

nástroj používat. 

Možné aspekty na straně zaměstnavatele  

Podle našich informací někteří zaměstnavatelé od této alternativy 

očekávají zjednodušení administrativy, která je spojená s poskytováním 

příspěvků na stravování ve stávající formě. Navržený „stravovací 

paušál“ je z hlediska systematického zařazen do ustanovení ZDP, které 

upravuje osvobození příjmů zaměstnance v podobě příspěvku 

zaměstnavatele na stravování (v některé z tam uvedených forem). 

Nejde tedy o obecný peněžní příspěvek zaměstnanci k jakémukoliv 

využití. Jelikož tedy jde o účelový příspěvek „na stravování“, lze 

očekávat, že finanční úřad může při daňové kontrole požadovat po 

zaměstnavateli prokázat, jakým způsobem zajistil, že tento účelově 

vázaný příspěvek byl skutečně využíván zaměstnanci na stravování, a 

mohl tedy být považován za příjem osvobozený od daně. Obdobně jsou 

standardně prověřována například nepeněžní plnění v podobě využití 

zdravotnických zařízení, zdravotnických prostředků, vzdělávacích, 

sportovních, kulturních a jiných zařízení ve smyslu § 6 odst. 9 písm. d) 

ZDP, pokud nejsou zajištěna (a uhrazena) zaměstnavatelem přímo v 

konkrétním zařízení, ale jsou poskytována zaměstnancům ve formě 

poukázek či elektronických karet v určité částce určené k čerpání 

zaměstnancem. Nešlo by tedy o nic neobvyklého.  

Lze předpokládat, že pokud by zákonodárce od zaměstnavatele žádné 

prokazování v tomto smyslu neočekával, upravil by peněžní příspěvek 

Prokazování, zda byl peněžní příspěvek využit na stravování, nebude 

požadováno. Stejně tak není požadováno prokázání, že konkrétní 

zaměstnanec poskytnutou stravenku skutečně použil na stravování. 

Paušál je obecně založen právě na tom, že je poskytován plošně bez 

zkoumání dalších podmínek. Stejně je tomu např. u výdajových 

paušálů, kdy se také nezkoumá, zda poplatník reálně mohl dosáhnout 

skutečných výdajů ve výši těch paušálních, či nikoliv. Splní-li 

podmínky, výdajové paušály uplatní, a to bez ohledu na to, jaké 

skutečné výdaje vynakládá. Obdobně je tomu např. v případě 

paušálního výdaje na dopravu apod. 

 

K možným aspektům na straně zaměstnance: 

Tato situace by ale mohla nastat pouze v případě, pokud by 

zaměstnanec souhlasil se snížením své smluvně garantované mzdy, 

která mu náleží za vykonanou práci. Jedná se o mzdovou problematiku, 

která spadá do oblasti pracovněprávních předpisů, nikoliv daňových. 

Oproti tomu paušální peněžní příspěvek na stravu s výkonem práce 

nijak nesouvisí a je zaměstnanci poskytován bez ohledu na jím 

odvedenou práci. 

 

K exekuci:  

Z připomínky nijak nevyplývá, z jakého důvodu by bylo třeba 

považovat peněžitý příspěvek na stravování zaměstnance za peněžité 

plnění věrnostní nebo stabilizační povahy. 

Obecná pravidla a výčty týkající se institutu srážek ze mzdy jsou 

obsaženy v občanském soudním řádu. Je však v právním řádu poměrně 

běžné, že se konkrétní výjimka z tohoto pravidla (mnohdy právě z 

důvodu právní jistoty) zakotví v jiném právním předpise než v OSŘ. 

Obdobnou formulaci lze nalézt např. v § 20 zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, v § 17 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o 

ochranných známkách, nebo v § 37n odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, v daňové oblasti pak např. v § 10a odst. 6 zákona č. 

593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.  

V tomto případě se tak nejedná o nepřímou novelu OSŘ, ale o lex 

specialis pro konkrétní situaci. 
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zaměstnanci jako obecný, neadresný benefit (na pokrytí jakýchkoliv 

výdajů, které z povahy věci zaměstnanec musí vynakládat v souvislosti 

se zaměstnáním, například cestování do práce), a nikoliv jako 

„příspěvek na stravování“. V tomto kontextu lze analogicky 

připomenout časté prověřování „dostatečné obezřetnosti“ podnikatelů v 

oblasti DPH, cílící na ověření, zda dochází k využívání zákonných 

nároků v souladu s obecně platnými principy, resp. smyslem a cílem 

příslušných zákonných ustanovení. V tomto kontextu může být 

diskutabilní, zda očekávání zaměstnavatelů ohledně zjednodušení 

administrativy jsou na místě. Každopádně z hlediska nastolení právní 

jistoty doporučujeme, aby byly otázky ohledně předpokládaného 

přístupu správců daně při správě daní v této oblasti zmíněny v 

důvodové zprávě, jelikož navržená (peněžní) podoba zaměstnaneckého 

benefitu je v zákoně o daních z příjmů nová a je třeba správně nastavit 

očekávání daňových subjektů v kontextu záměru zákonodárce.  

Možné aspekty na straně zaměstnanců  

Na základě praktických zkušeností s jinými druhy benefitů 

poskytovaných zaměstnancům vedle mzdy, které jsou osvobozeny od 

daně z příjmů ze závislé činnosti, lze očekávat, že poskytnutí peněz v 

podobě příspěvků na stravování může být zaměstnavateli zvoleno jako 

alternativa namísto navýšení mzdy (zvlášť v situaci, kdy ve srovnání s 

jinými benefity se navíc jedná o daňově uznatelný náklad). Pro úplnost 

proto zmiňujeme i skutečnost, že na rozdíl od mzdy nebude peněžní 

částka v podobě příspěvku na stravování vstupovat do vyměřovacích 

základů např. pro účely dávek sociálního zabezpečení, tedy např. 

starobního či invalidního důchodu, nemocenské, peněžité pomoci v 

mateřství, ošetřovného, také náhrad mzdy z důvodu překážek na straně 

zaměstnavatele a podobně, které budou díky tomu nižší. Tento 

negativní důsledek na straně zaměstnanců může být poněkud 

nešťastný. Zejména v kontextu stávající situace mohou být tyto dopady 

velmi citlivé a zaměstnanci si je nemusí uvědomit. Jelikož někteří 

zaměstnavatelé jistě budou chtít této nové zákonné možnosti využít, 

pokud bude přijata, měla by být podle našeho názoru do důvodové 

zprávy doplněna i přehledná informace ohledně vztahu těchto 

peněžitých příspěvků a zmíněných dávek z pohledu zaměstnance, aby 

podané informace ohledně „vlastností“ tohoto nového nástroje byly 

úplné. 

Úprava týkající se možnosti postihnout peněžitý příspěvek na 

stravování výkonem soudního rozhodnutí či exekucí  

V doplnění § 6 odst. 9 písm. d) ZDP je také uvedeno, že „peněžitý 

příspěvek v této výši nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci“. 
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Důvodová zpráva uvádí, že jde pouze o potvrzení z důvodu právní 

jistoty, jelikož ve smyslu § 299 o.s.ř. nemůže být tento příjem 

předmětem soudního výkonu rozhodnutí ani exekuce, resp. jej nelze 

postihnout srážkami z jiných příjmů ani přikázáním (jiné peněžité) 

pohledávky. Z odůvodnění není zřejmé, proč peněžitý příspěvek na 

stravování zaměstnanců není „peněžitým plněním věrnostní nebo 

stabilizační povahy poskytnutým v souvislosti se zaměstnáním“ ve 

smyslu § 299 odst. 1 písm. h) o.s.ř. Při konzultaci této otázky s 

odborníky na insolvenci a exekuce jsme obdrželi opačný výklad, než je 

uvedený v důvodové zprávě. Může se tedy jednat o nepřímou novelu 

jiných právních předpisů, které jsou navíc v gesci jiného ministerstva. 

Doporučujeme proto přesunout tuto úpravu do právních předpisů, které 

řeší oblast exekucí či výkonu rozhodnutí. 

45. Komora daňových 

poradců 

3. D K bodu 23 (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP)  

Překlep v ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 4  

Na konci první věty v bodu 4. jsou doplněna slova „nebo na peněžitý 

příspěvek na stravování“. Domníváme se, že první slovo „na“ je zde 

uvedeno omylem. 

Vysvětleno. 

Slovo „na“ se zde vztahuje k úvodní části toho ustanovení a je zde 

uvedeno pro větší srozumitelnost textu: 

„j) výdaje … vynaložené na (4.) provoz vlastního stravovacího zařízení 

…, nebo na peněžitý příspěvek na stravování.“ 

Slovo „na“ zde tedy není uvedeno nadbytečně. 

45. Komora daňových 

poradců 

4. D K bodům 9, 10, 30, 31, 35, 36 a 37 (výnosy dluhopisů při splatnosti 

a předčasné splatnosti)  

Níže uvedené připomínky k těmto bodům novely se zabývají pouze 

daňovým režimem dluhopisů. Přesto bychom rádi upozornili, že 

daňový režim vkladního listu vydaného jako cenný papír v některých 

ustanoveních novely se jeví jako rozporný s cílem zákonodárce (např. § 

36 odst. 2) písm. a) ZDP) a měl by být také prověřen.  

Obecný komentář z pohledu mezinárodního zdanění  

Chápeme, že příjem v podobě rozdílu mezi (i) jmenovitou hodnotu 

dluhopisu vyplacenou při jeho splacení a (ii) cenou, za kterou poplatník 

dluhopis nabyl, nově bude vstupovat do "obecného" základu daně. 

Obdobně se bude postupovat v případě předčasné splatnosti s tím, že 

místo jmenovité hodnoty dluhopisu se použije částka vyplacená 

emitentem. Kromě změny v metodě zdanění (zahrnutí do "obecného" 

základu daně namísto srážkové daně) tak dochází i ke změně stanovení 

základu daně, kdy se místo emisního kurzu (dle současného znění 

zákona) použije cena, za kterou poplatník dluhopis nabyl. V 

přeshraničních situacích bude dle našeho názoru v mnoha případech 

sporné, jakou část z takto definovaného základu daně bude Česká 

republika oprávněna zdanit, a to jak z pohledu smluv o zamezení 

dvojího zdanění, tak z pohledu definice příjmů ze zdrojů na území ČR 

Nevyhověno. 

K problematice mezinárodního zdaňování se uvádí, že komentář 

OECD, ze kterého připomínka vychází, je Ministerstvu financí znám. 

Tento komentář se nerozporuje, nicméně i tento komentář vychází 

z toho, že jsou k dispozici všechny nezbytné údaje k řádné správě daní, 

včetně např. emisního kursu dluhopisu. Současně, na rozdíl od jiných 

států, Česká republika ani touto novelou nezakládá režim, kdy by se 

celý úrokový výnos zdaňoval až na úrovni posledního vlastníka 

dluhopisu. 

U posledního vlastníka dluhopisu, který podle uvedeného příkladu 

nabyl cenný papír za 92 a inkasuje jmenovitou hodnotu ve výši 100, 

bude daňová povinnost v České republice testována vůči částce 

odpovídající 5 % z 8, tj. částce, která je zřejmá a nezpochybnitelná. 

Samo připomínkové místo připouští, že částka 20 nemusí být často 

v praxi zjistitelná. Jiná varianta je tedy de facto nespravovatelná, tudíž 

v dalším příkladu by se měl uplatnit analogicky test 5 % z 24. Za 

předpokladu, že poplatník bude s to prokázat emisní kurs, resp. hrubou 

výši úroků, pak samozřejmě bude testována tato prokázaná hrubá výše 

úroků. 

Odpovědnost plátců se navrhovanou úpravou naopak sníží, neboť 

z uvedeného příjmu již nebude aplikována srážková daň a jedinou 

povinností plátce příjmu bude zajištění daně ve výši 1 %, a to z částky 

jemu nepochybně známé. 

Obecně nic nebrání tomu, aby příjem spadal dle ZDP do jedné kategorie 
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(tj. § 22 ZDP).  

Jako příklad si vezměme situaci, kdy (i) emisní kurs dluhopisu bude 80, 

tj. první nabyvatel dluhopisu zaplatí na primárním trhu 80, (ii) následně 

dojde k prodeji dluhopisu na sekundárním trhu za 92 a (iii) druhý 

držitel, který tento dluhopis pořídil za 92, při jeho splatnosti obdrží od 

emitenta celou jmenovitou hodnotu ve výši 100. Zároveň 

předpokládejme, že (a) oba držitelé dluhopisu jsou českými daňovými 

nerezidenty z různých smluvních států (státy A a B) a (b) obě smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění (tj. SZDZ A-ČR i SZDZ B-ČR) umožňují 

státu zdroje zdanit úrokový příjem sazbou 5 %. Dle navrženého 

daňového režimu bude u druhého držitele dluhopisu podléhat zdanění 

částka 8 (100-92), kterou držitel zahrne do základu daně (podléhající 

sazbě 15 % nebo 19 %). V souladu se SZDZ B-ČR však může Česká 

republika zdanit úrok, a to sazbou daně maximálně ve výši 5 % z hrubé 

částky. V této souvislosti vyvstává řada otázek. Jaká částka představuje 

úrok ve smyslu jeho definice v příslušné SZDZ? Jinými slovy, na jaký 

základ daně by měla být sazba stanovená SZDZ B-ČR (5 %) 

aplikována? Stanoví se tato částka jako rozdíl mezi jmenovitou 

hodnotou a emisním kurzem (tj. 100-80=20), rozdíl mezi jmenovitou 

hodnotou a cenou, za kterou byl dluhopis nabyt, (tj. 100-92=8) nebo 

jiným způsobem? Dle našeho názoru by se stále mělo jednat o částku 

20, neboť SZDZ obsahuje vlastní (autonomní) definici úroku a základ 

daně stanovený dle ZDP nelze použít pro účely SZDZ (viz také závěr 

Koordinačního výboru č. 448/18.03.15 - Daňový režim výplaty 

oceňovacích rozdílů). V praxi je ovšem často problém tuto částku 

zjistit, což je ostatně důvod, proč se navrhuje změna daňového režimu 

dluhopisů v ZDP. Jak tedy v praxi postupovat? Považovali bychom za 

vhodné tuto úvahu z důvodu nastolení právní jistoty v měnícím se 

prostředí začlenit do důvodové zprávy. Odpovědnost plátců v této 

oblasti je značná, relevantní částky budou v praxi vysoké a navržené 

změny daňového režimu mají na tuto problematiku přímý vliv. 

Obdobně by bylo vhodné do důvodové zprávy doplnit komentář v tom 

smyslu, že první vlastník dluhopisu nerealizuje příjem ze zdrojů na 

území ČR, neboť (i) celý příjem je příjmem z prodeje investičního 

instrumentu, který (ii) nepořídil český daňový rezident ani česká stálá 

provozovna. Jinými slovy, první držitel by mohl realizovat maximálně 

příjem ze zdrojů na území ČR dle § 22 odst. 1 písm. g) bod 7 ZDP, k 

čemuž ale v dané situaci nedošlo (druhý držitel dluhopisu totiž v našem 

příkladu není českým daňovým rezidentem a zároveň nemá stálou 

provozovnu v ČR).  

Pro úplnost si dovolujeme uvést, že výše uvedený příklad může být 

modifikován tak, že dluhopis je na sekundárním trhu prodán za 76 

a zároveň byl takovýto příjem pro účely SZDZ rozdělen na dva druhy 

příjmů, a to se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Tak tomu může 

být nejen v případě „úroků“, ale i v kontextu celé řady dalších příjmů. 

Podstata problému tkví v tom, jak v praxi stanovit, co vše spadá pod 

definici úroku pro účely ZDP a hlavně smluv o zamezení dvojímu 

zdanění (kdy smlouva stanoví pro zemi zdroje maximální možné 

zdanění úroků určitým % z hrubé částky úroků). Jinými slovy jde o to, 

s čím porovnávat a co brát jako limit stanovený příslušnou smlouvou 

pro daňovou povinnost dle ZDP.  

Text smluv definuje úrok jako „income from debt-claims of every kind, 

…….and in particular, income from government securities and income 

from bonds or debentures“, což je pojem dosti široký. Aktuální 

komentář k OECD Modelu pojem úrok však dále rozebírá podrobněji a 

konstatuje, že „what constitutes interest ... is all that the institution 

issuing the loan pays over and above the amount paid by the 

subscriber“. Dále komentář ale také uvádí, že „the definition of interest 

does not cover any profit or loss that cannot be attibuted to a difference 

between what the issuer receive and paid“. Jako příklad tohoto jsou 

uvedeny zisk či ztráta, které realizuje osoba při prodeji „security“ a 

které nereprezentují naakumulovaný úrok či „original issue discount“.  

Z textu komentáře je tedy patrné, že (nejen) v souvislosti s dluhopisy 

mohou vznikat i příjmy, které nespadají pod definici „úroku“. MF 

navrhuje postup, kdy pro dané účely testu vyplývajícího ze smluv bude 

v případech příjmů z dluhopisů respektováno a nezpochybňováno to, že 

úrokem je celkový „příjem z dluhopisu“, aniž by tedy poplatník musel 

rozklíčovávat případné jednotlivé složky příjmu, protože ani jemu 

nemusí být známy všechny rozhodné parametry (několikátý vlastník 

vůbec nezná emisní kurz apod.). Takovýto přístup se jeví jako vhodný 

z hlediska praktické správy daně. 

Pokud však bude poplatník chtít a bude schopen doložit, že např. pouze 

část jeho realizovaného příjmu lze klasifikovat pro účely dané smlouvy 

o zamezení dvojímu zdanění jako „úrok“, pak toto bude samozřejmě 

finanční správou akceptováno a řešeno. 

Případy možného zneužití lze samozřejmě řešit využitím platných 

antizneužívacích pravidel.  

Je třeba zdůraznit, že již stávající systém zdaňování výnosů z dluhopisů 

působí, jak samo připomínkové místo připouští, komplikace. Nový 

režim zdaňování nepochybně některé ze stávajících nedostatků 

odstraňuje a výrazně tak zvyšuje spravovatelnost výběru daně z těchto 

příjmů, které nejsou ze zákona od daně osvobozené. MF muselo zvolit 

postoj, který je v praxi proveditelný (na rozdíl od současných pravidel 

pro stanovení základu srážkové daně, jejichž neaplikovatelnost vede 

evidentně k tomu, že v mnoha situacích se nevybírá vůbec žádná daň). 
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(ostatní předpoklady jsou totožné), tj. první nabyvatel realizoval ztrátu 

4 (76-80), zatímco druhý zisk 24 (100-76). Problematika aplikace 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění (tj. stanovení částky úroku pro 

účely SZDZ) je v tomto případě obdobná. Nejasný je ovšem v tomto 

případě také zákon o daních z příjmů. Jednotlivé druhy příjmů zahrnuté 

ve výčtu v § 22 ZDP jsou historicky vykládány podle jejich právní (a 

nikoliv ekonomické) povahy, jelikož jiný způsob interpretace by byl v 

praxi nerealizovatelný. Dle § 22 odst. 1 písm. g) bod 4 ZDP se za 

příjmy ze zdrojů na území ČR považují, mimo jiné, úroky a jiné 

výnosy z poskytnutých úvěrových finančních nástrojů a obdobné 

příjmy plynoucí z investičních nástrojů. Jak jsme již uvedli výše, 

domníváme se, že úrokem pro účely SZDZ je částka ve výši 20 (100-

80). S ohledem na znění § 22 odst. 1 písm. g) bod 4 ZDP jsme toho 

názoru, že i pro účely zákona o daních z příjmů je z hlediska zdroje 

příjmů na území ČR mezním limitem tato částka. Jinými slovy, 

zatímco v předchozí situaci byl základ daně pro účely ZDP stanoven 

jako rozdíl jmenovité hodnoty a ceny, za kterou byl dluhopis pořízen, 

(100-92), v tomto případě bude stanoven jako rozdíl mezi jmenovitou 

hodnotou a emisním kurzem (100-80). Důvodem pro tento závěr je 

skutečnost, že částka ve výši 4 (tj. rozdíl mezi emisním kurzem a nižší 

cenou, za kterou byl dluhopis na sekundárním trhu pořízen) 

nepředstavuje z právního pohledu úrok ani jiný výnos z poskytnutých 

úvěrových finančních nástrojů a ani obdobný příjem plynoucí z 

investičních nástrojů. Z právního hlediska se jedná o jiný druh příjmu, 

který není ve výčtu příjmů v § 22 obsažen (vrácení půjčené částky ve 

výši emisního kurzu emitentem dluhopisu). Tento závěr platí (a 

uvedené důvody ještě lépe vyniknou) pro kupónový dluhopis, jehož 

emisní kurz je roven jmenovité hodnotě (tj. na primárním trhu nebyl 

vydán s diskontem), avšak držitel tohoto dluhopisu v okamžiku 

splatnosti ho pořídil na sekundárním trhu za cenu nižší (tj. s diskontem 

vzniklým na sekundárním trhu). 

Použitá terminologie  

Zásadním problémem navržené novely je z našeho pohledu skutečnost, 

že používá pro totožný druh příjmů nekonzistentní terminologii:  

1. Úroky z držby cenných papírů a jiné výnosy z dluhopisů podle 

zákona upravujícího dluhopisy s výjimkou výnosu určeného 

rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním 

kurzem (§ 8 odst. 1 písm. a) ZDP),  

2. Kladný rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu 

vyplacenou při jeho splacení nebo částkou vyplacenou při jeho 

předčasném splacení a cenou, za kterou poplatník dluhopis 

Důvodovou zprávu není nutné modifikovat, situace jednotlivých 

případů se mohou diametrálně odlišovat, a to zejména s ohledem na 

jednotlivé mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. 

Dále to není vhodné ani z důvodu, že nejde o problém, který by novelou 

vznikl či by novela měla vliv na interpretaci pojmu „úrok“. Ty samé 

principy platí již v době, kdy je, resp. měl by být, uplatňován režim 

srážkové daně. Problematiku je lépe řešit prostřednictvím pokynu řady 

D. 

 

Vyhověno částečně. 

Použitá terminologie není nekonzistentní, i když částečně používá 

pojmy ze zákona o dluhopisech a částečně pojmy vlastní. To je však 

nutné z důvodu, že upravuje jak výnosy z dluhopisů, které jsou 

demonstrativně vymezeny v § 16 zákona č. 190/2004 Sb., o 

dluhopisech, tak i jiné příjmy související s dluhopisy, a to příjmy 

v podobě vyplácené jmenovité hodnoty a příjmy z prodeje dluhopisu. 

Některá ustanovení zákona o daních z příjmů se vztahují na příjmy 

náležející do různých z těchto množin, zejména pojem „příjem plynoucí 

z práva na splacení dluhopisu“, který zahrnuje výnos z dluhopisu 

spočívající v rozdílu mezi jeho jmenovitou hodnotou a emisním kurzem 

i příjem vznikající při vyplacení jmenovité hodnoty dluhopisu, jehož 

výnos není určen rozdílem mezi jeho jmenovitou hodnotou a emisním 

kurzem. Jak z textu zákona, tak z důvodové zprávy je však vždy zřejmé, 

na jaké příjmy se dané ustanovení vztahuje. 

 

Pojem „výnos určený rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a 

jeho emisním kurzem“ je označením způsobu, jakým se určuje výnos 

dluhopisu. Zahrnuje i situace, kdy z důvodu předčasného splacení není 

vyplácena jmenovitá hodnota dluhopisu, ale jiná částka, stejně jako 

situace, kdy dluhopis není pořizován za jeho emisní kurz, ale za jinou 

částku na sekundárním trhu. Výnos u tohoto typu dluhopisu se vždy 

rovná rozdílu mezi částkou vyplacenou jeho emitentem při splatnosti a 

částkou, za kterou poplatník dluhopis nabyl. 

 

Co se týká odkazu na výnosy z dluhopisů podle zákona upravujícího 

dluhopisy, v § 16 zákona o dluhopisech jsou tyto výnosy 

demonstrativně uvedeny; nejedná se sice o definici formulovanou 

„Výnosy dluhopisu se rozumí…“, ale smysl ustanovení je stejný. 

Skutečnost, že pod ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) spadají úroky 

z dluhopisů a jiné výnosy z nich, je správná. 

 

Výklad spojení „úroky z držby cenných papírů a jiné výnosy 

z dluhopisů podle zákona upravujícího dluhopisy s výjimkou“ není 
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nabyl (§ 8 odst. 2 písm. a) ZDP), případně odkaz na tuto 

definici (§ 8 odst. 5 ZDP),  

3. Příjem plynoucí z práva na splacení dluhopisu (§ 36 odst. 1 

písm. b) bod 1, § 38e odst. 1 písm. a), § 38e odst. 2 písm. a) a 

§ 38e odst. 4 ZDP),  

4. Výnos dluhopisu podle zákona upravujícího dluhopisy s 

výjimkou výnosu určeného rozdílem mezi jmenovitou 

hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem (§ 36 odst. 2 

písm. a) ZDP), a  

5. Výnos (dluhopisu) určený rozdílem mezi jmenovitou 

hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem (§ 8 odst. 1 písm. 

a) a § 36 odst. 2 písm. a) ZDP).  

Pokud jsme text zákona ve světle záměru předkladatele zákona 

pochopili správně, zásadním problémem je skutečnost, že předkladatel 

zákona zřejmě v jednotlivých navržených úpravách ZDP kombinuje 

použití samostatných pojmů definovaných v ZDP (§ 8 odst. 1 písm. a) 

– první část textu, § 8 odst. 2 písm. a), § 36 odst. 1 písm. b) bod 1, § 

38e odst. 1 písm. a) a § 38e odst. 2 písm. a) ZDP) s pojmy, které 

přebírá ze zákona o dluhopisech (§ 8 odst. 1 písm. a) – druhá část textu, 

§ 36 odst. 2 písm. a) – obě části textu ZDP). Tato nekonzistence vede 

minimálně ke značně obtížné srozumitelnosti textu zákona. A podle 

našeho názoru dokonce umožňuje interpretace, které nejsou v souladu 

se záměrem zákonodárce. Například vzhledem k tomu, že v § 36 odst. 

1 písm. b) bod 1 ZDP se z jeho působnosti (aplikace srážkové daně) 

vyjímají "příjmy plynoucí z práva na splacení dluhopisu", zatímco v § 

36 odst. 2 písm. a) ZDP se z jeho působnosti (opět aplikace srážkové 

daně) vyjímá "výnos určený rozdílem mezi jmenovitou hodnotou 

dluhopisu a jeho emisním kurzem", může toto vést k výkladu, že příjem 

realizovaný fyzickou osobou (daňovým rezidentem i nerezidentem) při 

předčasné splatnosti dluhopisu bude nadále podléhat srážkové dani dle 

§ 36 odst. 2 písm. a) ZDP. Tento výklad sice neodpovídá záměru 

zákonodárce, ale dle našeho názoru je ho možné dovodit ze 

systematiky zákona (tj. jednotlivých pojmů), zejména při porovnání s 

terminologií požívanou v § 8 odst. 2 písm. a), tedy právě v části zákona 

týkající se fyzických osob. Oblast finančních nástrojů je obecně 

poměrně složitá, a nelze tuto složitost ještě umocňovat používáním 

rozdílných pojmenování téhož druhu příjmu v jednom a tomtéž zákoně. 

Považujeme za zcela zásadní sjednotit terminologii napříč zákonem. 

Nabízí se například v části řešící daň z příjmů fyzických osob 

odkazovat na příjem dle § 8 odst. 2 ZDP, zatímco ve společné části 

používat obecný pojem "příjem plynoucí z práva na splacení 

dluhopisu".  

značně obtížný, ani nemožný. Ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) již dnes 

používá spojení „úroky z držby cenných papírů“. Tato skupina zahrnuje 

mimo jiné úroky z dluhopisů. Výnosem dluhopisy jsou podle § 16 

zákona o dluhopisech vedle úroků (výnos určen pevnou nebo úrokovou 

sazbou) i další výnosy (výnos určen slosovatelnou prémií nebo jinou 

formou prémie, výnos určený rozdílem mezi jmenovitou hodnotou 

dluhopisu a jeho emisním kurzem a další výnosy). Záměr úpravy bylo 

pod kapitálový majetek zařadit i všechny tyto další výnosy dluhopisů 

jiných než úrokových, proto formulce „ a jiné výnosy dluhopisu“. 

Vzhledem ke skutečnosti, že výnos určený rozdílem mezi jmenovitou 

hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem má specifický daňový 

režim, byl z působnosti § 8 odst. 1 písm. a) vyjmut. Pod jiné výnosy 

dluhopisu spadá tedy výnos určen slosovatelnou prémií nebo jinou 

formou prémie a pak další formy výnosů, které zákon o dluhopisech 

výslovně neupravuje, alej e též žádoucí, aby spadaly pod kapitálový 

majetek. Text § 8 odst. 1 písm. a) byl přesto přeformulován tak, že nově 

zní: „úroky z držby cenných papírů a výnosy z dluhopisů podle zákona 

upravujícího dluhopisy s výjimkou“. Současně byl § 8 odst. 2 doplněn 

tak, že se v případě daně z příjmů fyzických osob jedná o příjem 

plynoucí z práva na splacení dluhopisů. 

 

V případě kupónového dluhopisu emitovaného na primárním trhu za 

nominál, který byl na sekundárním trhu pořízen za cenu nižší, než byl 

emisní kurz, a byl kupujícím držen do splatnosti, je nutné v případě 

zdanění rozlišovat výplatu kupónů (úrokový příjem spadající pod § 8 

odst. 1 písm. a) ZDP) a vyplacení jmenovité hodnoty při splatnosti, 

která v případě kupónových dluhopisů nepředstavuje výnos podle 

zákona o dluhopisech (rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou a 

emisním kurzem je výnosem pouze u diskontovaných dluhopisů), ale 

právo na splacení dluhopisu. V případě, kdy takový dluhopis poplatník 

pořídil na primárním trhu, z pohledu ZDP mu příjem z práva na 

vyplacení jmenovité hodnoty dluhopisu nevzniká. V případě, kdy 

takový dluhopis poplatník pořídil na sekundárním trhu za nižší hodnotu, 

než je nominál, pak mu z pohledu ZDP příjem z práva na vyplacení 

jmenovité hodnoty dluhopisu vzniká na základě § 8 odst. 2 ZDP. Ke 

kolizi normy § 8 odst. 1 písm. a) a § 8 odst. 2 tak nedochází.  

 

Příslušná část textu § 36 odst. 2 písm. a) byla upravena takto: „z výnosu 

ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu 

věřitele a z úrokového příjmu z vkladního listu vydaného jako cenný 

papír a cenného papíru mu na roveň postaveného“. 
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Rádi bychom v této souvislosti upozornili, že navržené znění § 8 odst. 

1 písm. a) ZDP je nutné změnit v každém případě; tj. i v případě, pokud 

by se zákonodárce rozhodl využít pojmy ze zákona o dluhopisech 

namísto vlastních definic (jakkoli tento postup nepovažujeme z 

hlediska srozumitelnosti a historického přístupu daňového zákonodárce 

za ideální). Důvodem je, že (i) pojem "výnosy z dluhopisů podle zákona 

upravujícího dluhopisy" není v zákoně o dluhopisech definován a (ii) v 

kombinaci s předchozím textem "úroky z držby cenných papírů a jiné 

výnosy z dluhopisů" navádí k závěru, že pod toto ustanovení spadají 

úroky z dluhopisů a nějaké další výnosy z dluhopisů (které navíc 

nejsou definovány).  

Pro úplnost si dovolujeme také uvést, že v navrženém znění § 36 odst. 

2 písm. a) ZDP zřejmě omylem zůstala (v níže podtržené části textu) 

čárka, takže navržený text nyní zní: "Zvláštní sazba daně z příjmů pro 

poplatníky uvedené v § 2 a §17 … činí 15 %, a to … u poplatníků podle 

§ 2 … z úrokového příjmu, ze směnky vystavené bankou k zajištění 

pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, … ". Chápeme, že nebylo 

záměrem zákonodárce veškeré úrokové příjmy plynoucí poplatníkům 

daně z příjmů fyzických osob podrobit srážkové dani. Tento způsob 

zdanění by obzvlášť ve vztazích mezi běžnými fyzickými osobami 

(nepodnikateli) mohl způsobit značné praktické problémy. Z tohoto 

důvodu doporučujeme tuto čárku odstranit. 

45. Komora daňových 

poradců 

5. D K bodu 32 až 34 a Čl. X návrhu (§ 38da ZDP)  

Návrh  

Navrhujeme vypustit z oznamovací povinnosti dle § 38da ZDP služby 

poskytované na území České republiky.  

Zdůvodnění  

V praxi se ukazuje, že tato oznamovací povinnost působí značné 

problémy. Např. v případě mezinárodní přepravy z ČR do zahraničí je 

nezbytné oddělovat částku za přepravu na území ČR. Mimo to je toto 

oznamování v zásadě duplicitní, neboť v případě, kdy je uzavřená 

smlouva, která může vést ke vzniku stálé provozovny na území ČR, je 

zde také oznamovací povinnost vůči správci daně. Jsme dále 

přesvědčeni, že oznamování těchto služeb, neodpovídá záměru této 

úpravy Z tohoto hlediska šlo především o to, podchytit informačně toky 

dividend a ostatních podobných příjmů z ČR. 

Nevyhověno. 

Důvodem navrhované změny § 38da zákona o daních z příjmů je 

snížení administrativní zátěže jak na straně poplatníků, resp. plátců 

daně, tak na straně správce daně. Požadavek uvedený v připomínce jde 

nad rámec připravované novely. 

Připomínka navrhuje vynětí z oznamovací povinnosti u všech příjmů, 

které pochází ze služeb poskytovaných na území ČR (tj. ze zdrojů na 

území ČR dle § 38da odst. 1 zákona o daních z příjmů) a argumentuje 

„částkou za přepravu na území ČR v rámci mezinárodní přepravy“. 

Z uvedené argumentace není zřejmá souvislost úpravy navržené v 

připomínce s příjmem vypláceným do zahraničí a podléhajícím 

srážkové dani (který je předmětem oznamovací povinnosti podle § 38da 

zákona o daních z příjmů) a připomínce proto nelze vyhovět. 

Současně je třeba uvést, že zákon č. 164/2013, o mezinárodní 

spolupráci při správě daní a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, upravuje odlišný typ oznamovací povinnosti, a to 

o informacích o finančních účtech vedených finanční institucí pro své 

klienty, které jsou následně sdíleny s finančními správami jurisdikcí, 

v nichž vzniká takovému klientovi daňová povinnost. V případě 

ustanovení § 38da zákona o daních z příjmů se jedná o oznamovací 
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povinnost, kterou využívá primárně Finanční správa ČR, a to pro 

kontrolu plnění daňových povinností v ČR u příjmů nerezidentů ze 

zdrojů v ČR. 

Informace získané finanční správou (a následně Ministerstvem financí) 

z plnění oznamovací povinnost dle § 38da ZDP se využívají v rámci 

průběžně zpracovávaných daňových analýz a odhadů, které jsou 

následně využívané např. při analýzách uplatňované daňové politiky či 

makroekonomických analýzách. Omezení povinnosti, které navrhujete, 

představuje kvalitativní (nikoli kvantitativní) změnu datové základny o 

výplatách příjmů odcházejících z ČR. Berte prosím na vědomí, že 

novelou navržené změny snižují administrativní zátěž způsobem, který 

se skladby uvedených dat (z hlediska jednotlivých typů vyplácených 

příjmů) nedotýká. Váš návrh již jde za hranici tohoto omezení a vedl by 

ke zkreslení informací, které již MF odmítá.  

Pokud jde o odkaz na zák. č. 164/2013 Sb., tento jsme uvedli proto, 

abychom ilustrovali odlišnou povahu informací, které na základě 

zákona č. 164/2013 Sb. finanční správa a MF získává a které nemohou 

nahradit informace získané dle §38da ZDP. 

45. Komora daňových 

poradců 

6. D K bodu 32 až 34 a Čl. X návrhu (§ 38da ZDP)  

Návrh  

Navrhujeme speciální přechodné ustanovení ke změnám v § 38da ZDP 

s tím, že v rámci toho také navrhujeme, aby bylo možné použít novou 

úpravu § 38da ZDP ve znění této novely již pro zdaňovací období 

započatá v roce 2020.  

Zdůvodnění  

Změny v úpravě § 38da ZDP jsou ve prospěch daňových subjektů a 

ulevují V jeho administrativních povinnostech vůči státu. Zvláště pak v 

současné době jde o krok v souladu s cíli, pokud možno co nejvíce 

podnikatelům ulevit a proto by navrhovaná úprava měla být dobrovolně 

retroaktivní. 

Nevyhověno. 

Úpravu přechodných ustanovení navrhovanou v připomínce nelze 

provést z důvodu spravovatelnosti daňové povinnosti, která by již měla 

být splněna v průběhu roku 2020 a současně by mohla být ze strany 

správce daně vymáhána. 

 

45. Komora daňových 

poradců 

7. D K bodu 32 až 34 a Čl. X návrhu (§ 38da ZDP)  

Návrh  

Navrhujeme úpravu § 38da odst. 6 ZDP tak, aby slova „nepřesahuje v 

daném kalendářním měsíci 300 000 Kč“ byla nahrazena slovy „z nichž 

by byla daň sražena nebo vybrána v daném kalendářním měsíci, 

nepřesahuje 300 000 Kč“.  

Zdůvodnění  

Výklad slova „plynoucí“ je v rámci výkladu ZDP nejasný, proto 

Vyhověno jinak. 

Text ustanovení § 38da odst. 6 byl upraven následujícím způsobem. 

 

„(6) Plátce daně není povinen podat oznámení podle odstavce 1 o 

a) příjmech, které jsou od daně osvobozeny nebo o nichž mezinárodní 

smlouva stanoví, že nepodléhají zdanění v České republice, pokud 

souhrnná hodnota těchto příjmů stejného druhu nepřesahuje 

v kalendářním měsíci, ve kterém by plátce daně byl povinen danému 

daňovému nerezidentovi z těchto příjmů provést srážku daně, 300 000 

Kč,“. 
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navrhujeme postavit najisto, že plátce daně není povinen podat 

oznámení podle § 38da odst. 1 ZDP, pokud je částka příjmů, u kterých 

by vznikla povinnost srazit nebo vybrat daň konkrétnímu nerezidentovi 

za konkrétní kalendářní měsíc, nižší než stanovený limit. Touto 

úpravou je zaručena návaznost § 38da odst. 6 ZDP na § 38da odst. 2 

ZDP. 

 

 

 

45. Komora daňových 

poradců 

8. D Připomínky nad rámec novely  

Dále pak uvádíme některé naše koncepční připomínky, které 

opakovaně uplatňujeme již delší dobu. Jsme si samozřejmě vědomi 

jednání se zástupci MF, které v této věci proběhlo na podzim minulého 

roku. Nicméně jsme přesvědčeni, že tyto připomínky by v mnoha 

případech vedly ke zjednodušení v oblasti a ke snížení administrativní 

zátěže podnikatelů, což je v současné době velmi žádoucí. V této 

souvislosti např. upozorňujeme na připomínku týkající se § 6 odst. 12 

ZDP, kterou opakovaně uplatňujeme a kdy problematičnost tohoto 

ustanovení a obecný souhlas s naším názorem k této věci byl vysloven i 

na jednání se zástupci GFŘ. Je zřejmé, že i MF si je vědomo 

problematičnosti současného řešení, což se např. promítlo do správně 

zvoleného prominutí příslušenství daně, týkající se této problematiky 

(viz. FZ 5/2020). 

Bere se na vědomí. 

45. Komora daňových 

poradců 

9. D K § 6 odst. 6 ZDP  

Návrh  

V případě použití vozidla zaměstnancem k soukromým účelům 

doporučujeme zjednodušení spočívající v tom, že by u takovýchto 

automobilů nemusela být vůbec vedena kniha jízd (a to ani pro účely 

DPH) a došlo by k navýšení příjmů zaměstnance oproti současnému 

1% ze vstupní ceny automobilu. Řešení by bylo dobrovolné, tzn. 

nemuselo by být použito povinně. Příklady možných alternativ o jakou 

výši příjmu by se mělo jednat, jsou uvedeny níže.  

Zdůvodnění  

Cílem úpravy by mělo být zejména:  

i) Zjednodušení administrativní náročnosti určení soukromého 

použití (bez nutnosti vést knihu jízd za každé vozidlo/každého 

zaměstnance). 

ii) Použití stejného způsobu určení soukromého užití pro účely daní z 

příjmů a DPH.  

Na základě výše uvedeného se nám jeví jako nejvhodnější španělský 

nebo německý model (viz dále).  

Nevyhověno. Nad rámec zadání. 

Není záměrem ve vztahu k současnému rozsahu změn rozšíření objemu 

úprav. Obecně platí, že paušalizace je určitým znepřesněním. Pokud je 

pak dán výběr mezi reálným stavem a výpočtem dle paušálu, jedná se 

vždy o určitý daňový bonus a prostředek optimalizace. 

V tomto kontextu by tedy byla administrativní úspora spočívající v 

nepotřebnosti vedení knihy jízd vykoupena daňovou distorzí mezi 

poplatníky, kteří využívají služební vůz více, než předpokládá paušál a 

těmi, kteří nikoliv. V tomto kontextu by se tedy poskytovala úleva na 

zdanění určitého typu naturálního plnění, která může s ohledem na 

nastavení výše paušálu být též fiskálně znatelná. 

Ve Spolkové republice Německo, která je předkládána jako vhodné 

řešení, jsou na tento paušál rozporuplné názory, přičemž tento paušál 

není dominantně vnímán jako administrativní zjednodušení, ale jako 

daňová úleva, která má výrazný fiskální negativní efekt. Zároveň je v 

tomto kontextu zmiňována též distorzivita, která se projevuje například 

nadměrným používáním vozů namísto hromadné dopravy. 

Dále lze uvést, že lze očekávat do budoucna snižování nákladů na 

administrativu spojenou s vedením knihy jízd, a to s ohledem na 

vzrůstající elektronizaci jak v automobilovém průmyslu, tak v rámci 

zařízení lidské potřeby (např. „chytré“ mobilní telefony). V tomto 

kontextu existují již dnes snadno dostupné aplikace umožňující 
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Při správném stanovení paušálu za soukromé užití by dle našeho 

názoru nemělo docházet ke snížení příjmů státního rozpočtu a zároveň 

by došlo k významnému ulehčení administrativní zátěže poplatníků. 

Zahraniční úprava:  

Německo Za nepeněžní příjem zaměstnance se považuje částka ve výši 

1 % ceny vozu měsíčně. Hodnotu pohonných hmot spotřebovaných pro 

soukromé účely lze určit na základě knihy jízd. Alternativně je však 

možné hodnotu pohonných hmot spotřebovaných pro soukromé účely 

určit paušálně, a to obecně ve výši 0,03% ceny vozu měsíčně za každý 

km mezi místem zaměstnání a bydlištěm zaměstnance.  

Španělsko V případě, kdy motorové vozidlo vlastní zaměstnavatel a 

poskytne ho zaměstnanci i k soukromým účelům se za příjem 

zaměstnance považuje částka ve výši 20% ceny vozu ročně. Tato 

částka zahrnuje veškeré náklady související s provozem motorového 

vozidla (daně, pojištění, palivo).  

Itálie Výše příjmu zaměstnance související s motorovým vozidlem 

poskytnutým zaměstnavatelem i pro soukromé účely je každoročně 

stanovena zvláštní institucí (Automobile Club d’Italia). Tato částka 

zahrnuje také související náklady včetně paliva spotřebovaného pro 

soukromé účely.  

Slovensko Obdobná úprava jako v České republice. Za příjem 

zaměstnance je v souvislosti s použitím motorového vozidla 

poskytnutého zaměstnavatelem i pro soukromé účely považována 

částka ve výši 1% hodnoty vozidla měsíčně. Tato částka se však 

počínaje 2. kalendářním rokem snižuje o 12,5% za každý kalendářní 

rok. Soukromou spotřebu pohonných hmot nelze určit paušálně, poměr 

soukromého a pracovního užití vozidla se tak stanoví na základě knihy 

jízd (či obdobné evidence). 

Maďarsko Použití vozidla poskytnutého bezúplatně zaměstnavatelem 

zaměstnanci je osvobozeno od daní z příjmů. Určení soukromé 

spotřeby pohonných hmot se provádí na základě knihy jízd (či obdobné 

evidence). 

automatickou či poloautomatickou evidenci jízd, která je méně náročná 

než „papírová“. 

 

 

45. Komora daňových 

poradců 

10. D K § 6 odst. 8 ZDP  

Návrh  

Navrhujeme v první větě ustanovení § 6, odst. 8 nahradit písmeno d) 

písmenem e).  

Zdůvodnění  

Nevyhověno. Nad rámec zadání. 

Ustanovení § 6 odst. 7 písm. e) zákona o daních z příjmů upravuje 

povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních 

podmínek pro výkon práce stanovené právním předpisem. Jedná se tedy 

např. o plnění typu nákladů na vytápění/chlazení, elektrickou energii, 

telekomunikační služby vč. internetového připojení, náklady na úklid 

domácí kanceláře apod.  
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Cílem úpravy je v současné době, kdy je většina zaměstnanců v THP 

pozicích nucena pracovat z domova, umožnit zaměstnavatelům 

vyplácet náhrady za povinná plnění poskytovaná zaměstnavatelem na 

vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce 

stanovené zákoníkem práce (náhrady za otop, osvětlení, vodné a 

stočné, elektrickou energii, náklady za internet, atd.) paušální částkou. 

Tato úprava navazuje na závěry Koordinačního výboru č.j. 546/26.5.19 

ze dne 20.11.2019. 

Zákon o daních z příjmů zde předpokládá prokázání přímo skutečných 

výdajů (nákladů), tudíž nelze v daném případě aplikovat možnost 

paušalizace. Doplnění pod písm. e) bylo zákonem č. 344/2013 Sb., s 

účinností od 1. ledna 2014, do zákona o daních z příjmů zakotveno pro 

právní jistotu, že se jedná o náklady, které je povinen hradit 

zaměstnavatel. 

45. Komora daňových 

poradců 

11. Z K § 6 odst. 12 ZDP - vypuštění změny zavedené novelou ZDP č. 

306/2018 Sb. – zásadní  

Návrh  

1) V § 6 odst. 12 se vypouští třetí věta ve znění „Za zaměstnance, u 

kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá, se 

nepovažuje zaměstnanec, je-li prokázáno, že se na něho zcela nebo 

částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, které se 

řídí právními předpisy jiného členského státu Evropské unie nebo státu 

tvořícího Evropský hospodářský prostor než Česká republika nebo 

Švýcarské konfederace; v takovém případě jsou základem daně příjmy 

ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající příspěvkům 

zaměstnavatele na toto povinné zahraniční pojištění a tyto zahraniční 

příspěvky se považují pro účely daní z příjmů za povinné pojistné.“.  

2) V § 38j odst. 2 v písm. f) se vypouští bod 5 ve znění:  

„5. povinné pojistné z úhrnu zúčtovaných mezd uvedených v bodě 1,“.  

Dosavadní body 6 až 8 se označují jako body 5 až 7.  

Zdůvodnění  

Navrhujeme vypuštění změny v ZDP, ke které došlo na základě novely 

ZDP, zákona č. 306/2018 Sb. Na základě této novely je nutné, v 

případě, kdy poplatník je příslušný k pojistnému systému v rámci EU, 

EHS či Švýcarska, navyšovat základ daně o zahraniční pojistné. Od 

počátku návrhu této úpravy KDP opakovaně upozorňovala, že tato 

změna způsobí mnohé nejednoznačné situace a výrazně zkomplikuje 

mzdovou agendu. Naše námitky vyslyšel Senát a danou novelu zamítl. 

Bohužel Sněmovna jeho veto přehlasovala. Jak vyplývá z příspěvku na 

koordinační výbor, který jsme v této věci neprodleně zpracovali, naše 

obavy se ukázaly jako oprávněné a tato změna působí v praxi mnohé 

velmi obtížně řešitelné výkladové problémy. Proto navrhujeme její 

vypuštění. 

Nevyhověno. Nad rámec zadání. 

Je třeba upozornit na skutečnost, že vypuštění dané úpravy by vedlo ke 

zvýšení zdanění dotčených zaměstnanců, kterým by se opět navyšovaly 

příjmy ze závislé činnosti o české povinné pojistné zaměstnavatele pro 

účely určení základu daně.  

45. Komora daňových 

poradců 

12. D K § 10 odst. 1 písm. a) ZDP  Nevyhověno. Nad rámec zadání. 

Stanovisko bylo sděleno při vypořádání předcházejících úprav v ZDP. 
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Návrh  

Navrhujeme vypustit část věty „a příjmů z provozu výroben elektřiny, 

ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým 

regulačním úřadem,“.  

Zdůvodnění  

Jak bylo zmíněno a odsouhlaseno při projednávání příspěvku na 

Koordinační výbor č. 495/25.01.17, provozovatelé fotovoltaických 

elektráren, kteří dodávají elektrickou energii do veřejné sítě a dostávají 

z výboru této elektřiny tzv. zelený bonus, musejí mít na provozování 

elektrárny licenci od Energetického regulačního úřadu. Zmíněný 

dovětek se tedy na tyto případy neuplatní. V jiném případě však při 

provozování fotovoltaické elektrárny nevzniká provozovateli žádný 

příjem. Zmíněné ustanovení je tak prázdné a matoucí, doporučujeme jej 

proto vypustit. 

45. Komora daňových 

poradců 

13. Z K § 16a ZDP – zásadní  

Návrh  

Pro odstranění výkladových problémů navrhujeme po zbývající dobu 

uplatňování solidárního zvýšení daně upravit znění § 16a ZDP tak, aby 

bylo zcela jednoznačné, že v případě, kdy poplatník docílí v rámci 

základu daně dle § 7 ZDP daňovou ztrátu, bude možné tuto ztrátu 

následně kompenzovat při výpočtu solidárního zvýšení daně s 

případným ziskem (kladným základem daně) docíleným v rámci příjmů 

dle §7 ZDP.  

Zdůvodnění  

V rámci projednávání problematiky solidárního zvýšení daně na GFŘ 

jsme mimo jiné upozorňovali na problém, který může způsobit situace, 

kdy poplatník docílí v rámci příjmů dle § 7 ZDP daňovou ztrátu. Na 

tuto věc jsme upozorňovali i v rámci našich předchozích připomínek. V 

rámci této souvislosti jsme mimo jiné upozorňovali na to, že vycházet 

pouze ze závěru, že pojem základ daně znamená kladné číslo, není 

možné, protože při striktní aplikaci takového závěru by některá 

ustanovení v ZDP byla neaplikovatelná na ztrátové poplatníky, což 

není výklad, který by byl v souladu se smyslem ZDP (např. § 23 odst. 

4, 7 a 10 ZDP). Mimo to by striktní přístup vycházející z toho, že v 

případě docílení daňové ztráty bude pro účely výpočtu solidárního 

zvýšení daně akceptováno pouze kladné číslo s tím, že tato ztráta již 

nebude dále vůbec zohledněna, mohl vést až k absurdním závěrům, kdy 

by míra zdanění byla vyšší než 100%. Příkladem může být situace, kdy 

podnikatel v jednom roce nakoupí zásoby za 3 mil. Kč a v druhém roce 

Nevyhověno. Nad rámec zadání. 

Stanovisko bylo sděleno při vypořádání předcházejících úprav v ZDP. 
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je prodá za 3,1 mil. Kč. Jeho reálný zisk z dané transakce je 100 tis. 

Kč. Pokud bychom pro účely výpočtu solidárního zvýšení daně 

nezohlednili ztrátu, kterou docílil v prvním roce, znamenalo by to, že 

výše jeho zdanění v roce druhém by při zohlednění solidárního zvýšení 

daně byla vyšší jak 100 % (3,1-1,2*0,07). Takovéto zdanění by v 

souladu s judikaturou NSS a US bylo jednoznačně protiústavní.  

Proto bychom pro odstranění těchto závěrů a předejití výkladovým 

problémům navrhovali, aby přímo z textu zákona vyplývala možnost 

při výpočtu solidárního zvýšení daně zohlednit ztrátu, kterou poplatník 

docílí v rámci příjmů dle § 7 ZDP. Předchozí novela tuto otázku řeší z 

hlediska možnosti kompenzovat pro účely solidárního zvýšení daně 

ztrátu z podnikání s příjmy dle § 6 ZDP, bohužel však neřeší výše 

uvedený problémy ztráty z předchozích let.  

Obdobná situace, kdy nejsou zohledňovány daňové ztráty dosažené 

poplatníkem z příjmů podle § 7 ZDP, nastává u osvobození důchodů a 

penzí podle § 4 odst. 3 ZDP.  

Z hlediska doby kompenzace daňové ztráty bychom doporučovali vyjít 

z doby 5 let, kdy je možné ztrátu uplatnit jako odečitatelnou položku od 

základu daně, ale s tím, že uplatnění v rámci výpočtu solidárního 

zvýšení daně by nemuselo korespondovat s uplatněním ztráty jako 

odčitatelné položky od základu daně. Jde totiž o dva samostatné 

výpočty, které spolu nemusejí souviset a navazovat na sebe (ztráta se 

uplatňuje jako odčitatelná položka od celkového základu daně při 

případném zohlednění ztráty dle § 9 ZDP, kdežto v tomto případě se 

jedná o způsob výpočtu solidárního zvýšení daně). 

45. Komora daňových 

poradců 

14. Z K § 19 odst. 11 ZDP - zásadní  

Návrh  

Navrhujeme vypuštění § 19 odst. 11 ZDP, resp. minimálně alternativně 

vypuštění písm. b) a c) daného ustanovení.  

Zdůvodnění  

Navrhujeme výše uvedené ustanovení ze zákona vypustit. Z 

odůvodnění doplnění tohoto ustanovení do zákona je patrno, že jeho 

cílem bylo řešení problematiky zdaňování investičních fondů, kdy se 

předpokládalo jejich zdaňování sazbou nula a z toho následně 

dovozované vyloučení osvobození ve vztahu mateřská a dceřiná 

společnost. V zákoně pak bylo zvoleno jiné řešení, kdy byla schválena 

definice základního investičního fondu, který může uplatnit sazbu 5% 

DPPO. Z tohoto hlediska je tedy uvedená úprava nadbytečná. Mimo to 

může působit v praxi zbytečné výkladové problémy. V rámci ČR byly 

Nevyhověno. Nad rámec zadání. 

Důvodem aplikace dividendové směrnice je odstranění dvojího zdanění 

zisků, v případě kdy je jedna ze společností od daně z příjmů 

osvobozena nebo podléhá dani se sazbou ve výši 0 %, nelze hovořit o 

dvojím zdanění. Naopak v případě aplikace osvobození by došlo k tzv. 

dvojímu nezdanění, což je situace, která je v rozporu s aktuální 

intenzivní snahou Komise EU i MF ČR zamezit agresivnímu daňovému 

plánování. 
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tyto výkladové problémy odstraněny tím, že v pokynu GFŘ D-22 je 

výslovně uvedeno, že uvedená restrikce se nevztahuje na slevy na dani 

a odčitatelné položky. Pak ale je dle našeho názoru uvedená množina 

prázdná, protože si nedovedeme představit, co by mělo být onou 

obdobnou úlevou na dani, na kterou by předmětná restrikce měla 

dopadat. Mimo to bude tato restrikce působit problémy ve vztahu k 

zahraničí, kdy nevíme, co má být považováno z hlediska zahraničních 

právních předpisů za onu obdobnou úlevu na dani, která by měla vést 

ke ztrátě osvobození. Dále se domníváme, že je nelogické, aby uvedená 

restrikce dopadala i na situace, kdy si poplatník může zvolit osvobození 

či obdobnou úlevu na dani, ale on se rozhodne zvolit zdanění. 

Nerozumíme tomu, proč by v tomto případě mělo dojít ke ztrátě nároku 

na osvobození od daně. Domníváme se, že by mohlo být minimálně 

sporné, zda takováto restrikce není v rozporu se Směrnicí. Dalším 

výkladovým problémem uvedené úpravy pak může být v posledním 

písmeni zmiňovaná sazba daně ve výši nula. Z úpravy není zřejmé, zda 

jde o sazbu nominální nebo efektivní. Mimo to, v některých zemích 

(např. Švýcarsko) máme korporátní daň jak na úrovni celostátní, tak na 

úrovni regionální (ve Švýcarsku federální a kantonové daně). Vzniká 

potom otázka, které z těchto daní musejí mít nulovou sazbu, aby se 

uplatnila daná restrikce. 

45. Komora daňových 

poradců 

15. Z K § 20b ZDP - zásadní  

Návrh  

Doporučujeme, aby v tomto ustanovení bylo výslovně upraveno 

zdanění výplaty ostatních kapitálových fondů ze zahraničí, a to stejně 

jako je tomu v tuzemsku. To je příjem ponížený o daňovou nabývací 

cenu s tím, že případný kladný rozdíl je zdaněn 15 % srážkovou daní.  

Zdůvodnění  

Domníváme se, že v souladu se zásadou nediskriminace je výše 

uvedený způsob zdanění možné dovodit i v současné době. Pro 

odstranění jakýchkoliv výkladových problémů však doporučujeme pro 

právní jistotu poplatníků tento způsob zdanění výslovně zakotvit do 

textu zákona. 

Nevyhověno. Nad rámec zadání. 

 

45. Komora daňových 

poradců 

16. Z K § 23 odst. 3) písm. a) bod 17 ZDP - zásadní  

Návrh  

Na základě výše uvedeného navrhujeme omezit aplikaci § 23 odst. 3 

písm. a) bod 17 v případě vztahu mezi dvěma daňovými rezidenty. 

Zdůvodnění  

Nevyhověno. Nad rámec zadání. 

V případě, kdy je využit postup podle § 23 odst. 7 ZDP a základ daně je 

u poplatníka snížen v souvislosti s doměřením daňové povinnosti u s 

ním spřízněné osoby a rozdíl v transferových cenách není mezi těmito 

spojenými osobami vypořádán, stává se z rozdílu de facto dar. Tomu 

odpovídá stávající daňový režim. 
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Navrhujeme, aby předmětná úprava byla vyloučena v případě vztahu 

mezi daňovými rezidenty. Uvedená úprava de facto vede k tomu, že z 

titulu cen obvyklých dochází pouze ke zvýšení základu daně, pokud 

není rozdíl dorovnán (jestliže je rozdíl dorovnán, tak logicky nedochází 

už k rozdílu mezi cenou sjednanou a cenou obvyklou). Domníváme se, 

že takový závěr je v rozporu s principem úpravy základu daně z titulu 

cen obvyklých v rámci tuzemska, kdy cílem by mělo být zabránit v 

přesunech ztrát či jiných daňových výhod mezi poplatníky pomocí 

neobvyklých cen. Pak by ale výsledkem daňových úprav měla být 

situace taková, jako kdyby k rozdílu v cenách obvyklých nedošlo. To 

ale uvedené znění § 23 odst. 3 písm. a) bod 17 ZDP nezaručuje, kdy 

důsledkem je, že z titulu porušení cen obvyklých dochází pouze k 

doměření daně a úprava tak de facto představuje sankci, nikoliv úpravu 

základu daně. 

45. Komora daňových 

poradců 

17. Z K § 23e odst. 3 ZDP - zásadní  

Návrh  

Obecně je možné říci, že identifikace nákladů, které mají být zahrnuty 

do nadměrných výpůjčních nákladů, je v textu zákona uvedena velmi 

obecně a nejednoznačně. Domníváme se proto, že především v oblasti 

kapitalizovaných úroků, derivátů, kurzových rozdílů a leasingových 

úroků by tato úprava měla být zpřesněna tak, aby byla více 

jednoznačná a nesporná.  

Zdůvodnění  

Z textu zákona téměř nevyplývá, jak identifikovat, o jaké náklady se 

jedná s tím, že popis je částečně pouze v důvodové zprávě. Například 

způsob praktický zahrnování kapitalizovaných úroků v zásadě 

nevyplývá z textu zákona (dle textu zákona by se zřejmě měl zahrnovat 

celý kapitalizovaný úrok) a řešení je popsáno toliko v důvodové 

zprávě. 

Nevyhověno. Nad rámec zadání. 

Z hlediska právní stability není přínosné novelizovat ustanovení pouze 

z důvodů upřesnění či zpřesnění textace bez věcné změny. Příklady na 

stanovení výše kapitalizovaných úroků budou ve vhodné formě 

zveřejněny. 

45. Komora daňových 

poradců 

18. Z K § 23e odst. 3 písm. f) ZDP - zásadní  

Návrh  

Navrhujeme řádně stanovit vyvratitelnou domněnku výše úrokových 

nákladů, a to procentem z leasingové splátky, obdobně jak tomu bylo § 

25 odst. 1 písm. zm) ZDP ve znění platném od 1. 1. 2008, případně jak 

tomu v současné době je u nepřímých nákladů v § 25 odst. 1 písm. zk) 

ZDP. Vylučovala by se stanovená část časově rozlišené leasingové 

splátky, pokud by poplatník neprokázal, že je úrok zahrnutý do časově 

rozlišené leasingové splátky nižší.  

Nevyhověno. Nad rámec zadání. 

Vyvratitelná domněnka v kontextu leasingových splátek je velmi 

obtížně stanovitelná, protože vzhledem k různorodosti smluvních 

ujednání v této oblasti není možné stanovit adekvátní hodnotu, která by 

pokryla veškeré možnosti, které trh nabízí. 
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Zdůvodnění  

V případě poplatníků, kteří neúčtují dle mezinárodních účetních 

standardů, bude v praxi velmi obtížné a nejednoznačné určit výši 

úrokové složky zahrnuté to leasingové splátky. V této souvislosti není 

možné souhlasit s tezí, že ve většině leasingových smluv je tento údaj 

zapracován. Opak je pravdou. I pro správce daně by pak bylo při 

praktické aplikaci jednodušší, aby zde byla možnost paušalizace této 

úrokové složky a snížily se tak náklady jak na straně daňových 

subjektů, tak na straně správců daně. Navržená úprava je zcela obecná 

a nejednoznačná a bude v praxi působit při realizaci značné praktické 

problémy.  

w) finanční výdaje (náklady), kterými se pro účely tohoto zákona 

rozumí úroky z úvěrových finančních nástrojů a související výdaje 

(náklady), včetně výdajů (nákladů) na obstarání, zpracování úvěrů, 

poplatků za záruky, pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu k 

dlužníkovi (§ 23 odst. 7). 

45. Komora daňových 

poradců 

19. Z K § 23e odst. 3 písm. h) ZDP - zásadní  

Návrh  

Navrhujeme toto písmeno vypustit nebo jej podrobněji specifikovat.  

Zdůvodnění  

Není zcela zřejmé, o jaké další výdaje se jedná. Navrhovaná úprava 

může působit problémy a komplikace při stanovení hranic toho, co je a 

co není považováno za dané výdaje. 

Nevyhověno. Nad rámec zadání. 

Smyslem tohoto ustanovení je pouze doplnit výpůjční výdaje o 

kategorii těch výpůjčních výdajů, které mohou vzniknout, aniž by byly 

podchyceny jinými ustanoveními. Za standardních okolností budou 

všechny výpůjční výdaje zahrnuty v písmenech a) až g), přičemž 

ustanovení podle písm. h) se použije pouze v extrémních případech. Lze 

však předpokládat, že v případě, že finanční správa identifikuje výdaje, 

které spadají do této množiny, dá daňovým subjektům tuto skutečnost 

na vědomí, a to způsobem dostupným všem daňovým subjektům. Toto 

ustanovení je proto spíše pojistkou, kterou navíc bude nutné vyložit 

eurokonformním výkladem, proto z hlediska daňových subjektů by 

nemělo dojít k překvapivým výkladům 

45. Komora daňových 

poradců 

20. Z K § 23e odst. 6 ZDP - zásadní  

Návrh  

Navrhujeme, aby v § 23e odst. 6 došlo k úpravě poslední věty tak, že 

neuznané nadměrné výpůjční výdaje budou přecházet na právního 

nástupce v rozsahu, v jakém přechází na tohoto právního nástupce titul, 

k němuž se neuznané nadměrné výpůjční výdaje váží (například 

zápůjčka nebo smlouva o finančním leasingu). 

Zdůvodnění  

Navrhované ustanovení jde nad rámec Směrnice ATAD. V rámci 

přeměn má právní nástupce obecně možnost (za splnění stanovených 

podmínek) převzít určité položky odčitatelné od základu daně jako jsou 

Nevyhověno. Nad rámec zadání. 

Dle dostupných výkladů daňového řádu přechází na právního nástupce 

všechna práva a povinnosti týkající se daňové povinnosti zanikajícího 

subjektu. Předkladatel považuje za vhodné omezit převoditelnost 

nadměrných výpůjčních výdajů. Svou podstatou se jedná o obdobnou 

položku, jako je vyměřená ztráta. V této oblasti docházelo v minulosti 

ke zneužívání, a proto byla zavedena regulace jako například § 38na 

zákona o daních z příjmů. 
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daňové ztráty nebo odpočet na podporu výzkumy a vývoje. Současně 

má právní nástupce určité povinnosti, jako například povinnost 

pokračovat v odpisování započatém právním předchůdcem. Tato 

pravidla vedou k tomu, že přeměny společností jsou v obecné rovině 

daňově neutrální. Navrhované znění by vedlo k situaci, kdy by 

například v rámci fúze byla převzata zápůjčka právním nástupcem, 

tento právní nástupce by byl povinen úrokové náklady podrobit testu 

dle §23e, ale neměl by možnost použít neuznané nadměrné výpůjční 

výdaje evidované právním předchůdcem.  

Domníváme se, že navrhovaný text úpravy, dle kterého nebude mít 

právní nástupce možnost snížit si výsledek hospodaření o neuplatněné 

nadměrné výpůjční výdaje zanikající společnosti, jde proti obecné 

daňové neutralitě přeměn zakotvené v ZDP u jiných odčitatelných 

položek relevantních pro daňové účely (ztráty, opravné položky daňové 

aj.). 

45. Komora daňových 

poradců 

21. Z K § 23g odst. 5 ZDP - zásadní  

Návrh  

Navrhujeme rozšířit variantu, kdy přeceněná cena bude relevantní pro 

daňovou oblast i na další případy, kdy dle zahraniční právní úpravy 

dochází z titulu přeměny či vkladu ke zdanění.  

Zdůvodnění  

Současná česká právní úprava vychází z toho, že v případě 

přeshraničních vkladů a přeměn se v České republice vždy vychází z 

nepřeceněné ceny. Toto řešení však vychází z mylného předpokladu, že 

v zahraničí nikdy nedochází z titulu vkladu a přeměny ke zdanění, jak 

je tomu v ČR. V souladu se směrnicí je tomu ale v některých státech 

jinak a vklady či přeměny podléhají zdanění. Příkladem může být 

Slovensko. V těchto případech je pak nezbytné zajistit, aby daňová 

základna v ČR byla přeceněná cena, která byla v zahraničí zdaněna. 

Opačný postup je mimo jiné v rozporu s komunitárním právem. 

Nevyhověno. Nad rámec zadání. 

Aplikace směrnice ATAD obecně směřuje na zdanění při přemístění 

majetku bez změny vlastnictví, nikoliv na přeměny poplatníků či 

vklady. 

 

Míří-li připomínka na situaci, kdy by se tak mělo postupovat i v případě 

fúzové směrnice, tak se jedná o problém, který bude nutno v budoucnu 

řešit. Řešení však není tak jednoduché. Dříve se vycházelo 

z předpokladu, že v návaznosti na fúzovou směrnici nedochází 

v členských státech k přecenění aktiv. Teď je zřejmé, že takto striktně si 

to všechny státy nevykládají a přeceňují. Je tedy třeba zvážit úpravu i 

v České republice, ale v každém případě ne jednostranně, jak je zde 

navrhováno (tedy, že pokud v zahraničí dojde k přecenění, Česká 

republika to bude akceptovat, i když v českém předpise přecenění 

nebude připuštěno), ale zvážit možnost přeceňování i v ZDP. 

45. Komora daňových 

poradců 

22. Z Ztráta z prodeje majetkových složek daňově uznatelným nákladem 

- zásadní  

Návrh  

Navrhujeme z ustanovení § 24 ZDP vypustit veškerá ustanovení 

vylučující ztrátu z prodeje majetku (§ 24 odst. 2 písm. w), s), ta), tb), 

ze)).  

Zdůvodnění  

Domníváme se, že omezení uplatnění ztráty v těchto případech je 

Nevyhověno. Nad rámec zadání. 

Navrhovaná úprava není jednoduchá a znamenala by pravděpodobně i 

úpravu minimálně § 36. Není tedy vhodné ji řešit v rámci připomínky k 

nesouvisející novela, ale vyžaduje standardní přípravu. 
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nesystémové, komplikuje uplatňování daně z příjmů a neodpovídá 

ekonomické realitě. Případné obcházení či účelové vytváření daňových 

ztrát je možné doměřit s využitím standardních procesních instrumentů 

zakomponovaných v daňovém řádu resp. navazující judikatuře. Aby 

bylo možné toto účelové vytváření daňových ztrát lépe podchytit, 

mohlo by být alternativním řešením to, že by ztrátu ve výše uvedených 

případech (§ 24 odst. 2 písm. w), s), ta), tb)) bylo možné uplatnit v 

případě dodržení ceny obvyklé dle § 23 odst. 7 ZDP i v případě 

transakcí s nespojenými osobami. 

45. Komora daňových 

poradců 

23. Z K § 24 odst. 7 a § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP - zásadní  

Návrh  

V § 24 odst. 7 ZDP se v závěrečné části ve větě čtvrté vypouští slovo 

„přímo“.  

Zdůvodnění  

Legislativně technická úprava sjednocující text umožňující zvýšit 

daňovou nabývací cenu o daňově neuznatelné náklady dle § 25 odst. 1 

písm. zk) ZDP s obdobným textem v § 24 odst. 2 písm. r) ZDP. 

Nevyhověno. Nad rámec zadání. 

Není záměrem stanovovat paušální limit na daňovou neuznatelnost 

nákladů mateřské společnosti přímo souvisejících s držbou podílů v 

dceřiné společnosti.  

Dosavadní význam § 25 odst. 1 písm. zk) spočívá v daňovém neuznání 

výdajů, které se vynakládají na držbu dceřiné společnosti, tj. přímo 

souvisejí s příjmy, které jsou osvobozené. Omezení režijních nákladů je 

dáno toliko pro nepřímé výdaje, kde může být problém s klíčování 

těchto výdajů. Zastropování daňové neuznatelnosti výdajů, které přímo 

souvisí s osvobozeným příjmem, jde proti smyslu úpravy tohoto 

ustanovení. 

45. Komora daňových 

poradců 

24. Z K § 24 odst. 7 a § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP - zásadní  

Návrh  

V § 24 odst. 7 ZDP se v závěrečné části ve větě osmé nahrazují slova „ 

při snížení základního“ textem „při snížení vlastního kapitálu“.  

Zdůvodnění  

Nabývací cena se již nyní zvyšuje o plnění do vlastního kapitálu (nikoli 

pouze základního). Zrcadlově by poplatníci měli přednostně snižovat 

nabývací cenu při výplatách z vlastního kapitálu (úprava byla v roce 

2015 předjednána se zástupci GFŘ). 

Nevyhověno. Nad rámec zadání. 

Viz výše.  

45. Komora daňových 

poradců 

25. Z K § 24 odst. 7 a § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP - zásadní  

Návrh  

V § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP se ve větě druhé vypouštějí slova „režijní 

(nepřímé)“ a „režijních (nepřímých)“. 

Zdůvodnění  

Tím, že se umožní používat paušalizaci nákladů u veškerých nákladů, 

které jsou daňově nerelevantní dle § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP, dojde k 

výraznému zjednodušení a odstranění mnohých výkladových 

problémů, které předmětné ustanovení v současné době v praxi působí. 

Nevyhověno. Nad rámec zadání. 

Viz výše.  
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Obdobná úprava umožňující paušalizaci veškerých nákladů daňově 

nerelevantních dle tohoto ustanovení je používána i v jiných zemích 

EU. 

45. Komora daňových 

poradců 

26. D K § 25 odst. 1 písm. zl) ZDP  

Návrh  

Znovu navrhujeme doplnění, že se jedná pouze o přímou závislost mezi 

úroky a ziskem. Ze zákona není zcela zřejmé, co je myšleno slovem 

„převážně“. Navrhujeme toto upřesnit v textu zákona nebo slovo 

„převážně“ úplně vypustit.  

Zdůvodnění  

V ZDP není stále definováno, zda se jedná o závislost přímou nebo 

nepřímou (přitom již bylo řešeno v rámci KV). Dále není zcela zřejmé, 

co je myšleno slovem „převážně“. Navrhujeme doplnit v přímo v textu 

zákona nebo úplně vypustit. 

Nevyhověno. Nad rámec zadání. 

V současném znění ustanovení nelze slovo „převážně“ vypustit, neboť 

by se nově toto ustanovení vztahovalo pouze na situace, kdy výnos 

cenného papíru „závisí zcela na zisku“, což je parametr, jehož splnění 

se lze velmi snadno vyhnout. Touto úpravou by se se všemi hybridními 

instrumenty začalo zacházet jako s dluhovými nástroji, což je v rozporu 

se záměrem daného ustanovení. Tato úprava by vedla k účelové záměně 

výplaty podílů na zisku za výplatu úroků hybridního instrumentu.  

Slovo „převážně“ je výraz s vlastním obsahem a zavádění definice 

takového výrazu by vedlo spíše ke kazuistice. 

45. Komora daňových 

poradců 

27. Z Obecně k majetku k § 26 a násl. ZDP - zásadní  

Návrh  

Navrhujeme výrazné zjednodušení v oblasti majetku a to těmito 

způsoby:  

1. snížení počtu odpisových skupin, případně ideálně zahrnutí většího 

rozsahu majetku přímo do daňově uznatelných nákladů.  

2. V případě nehmotného majetku převzetí účetních odpisů, jako 

daňově relevantních výdajů dle § 24 odst. 2, písm. v) ZDP (máme 

samozřejmě na mysli i v těch případech, kdy je v současné době 

nehmotný majetek daňově odepisován dle § 32a ZDP).  

3. Zvýšení limitu pro zařazení do majetku a povinného posouzení 

technického zhodnocení, jako investice.  

4. Zavedení dobrovolného paušálu (např. procentem ze vstupní ceny), 

do jehož výše by náklady na majetek byly daňově uznatelné bez ohledu 

na to, zda by šlo o opravy či technické zhodnocení). 

5. Zavedení systému, kdy u pravidelně obnovovaného majetku (např. 

motorová vozidla či výpočetní technika) by zisk z prodeje majetku 

nebyl zdaňován, ale snižoval by vstupní cenu nově pořízeného majetku.  

Zdůvodnění  

Považujeme za zcela nezbytné provést změny vedoucí ke zjednodušení 

v rámci stávajícího zákona a to v oblastech, které v praxi působí 

nejvíce zbytečných výkladových problémů a nejasností a vedou ke 

Nevyhověno. Nad rámec zadání. 

Jde o zcela zásadní koncepční změnu, kterou nelze řešit formou 

připomínky ke zcela nesouvisející novele. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPYKLEGX)



- 90 - 

 

zbytečným a nákladným sporům. Oblast majetku k nim bezpochyby 

patří. Je nutné zdůraznit, že v dlouhodobém horizontu jsou tyto změny 

z pohledu státního rozpočtu neutrální. V případě majetku jde totiž o 

daňově uznatelné náklady, které se pouze složitě „časově rozlišují“. 

Cílem daného návrhu je tyto komplikace, které zbytečně zatěžují jak 

správce daně, tak daňové subjekty odstranit či alespoň co možná 

nejvíce snížit. 

45. Komora daňových 

poradců 

28. Z Přecenění při převzetí jmění FO K § 30 odst. 10 písm. a) ZDP - 

zásadní  

Návrh  

a) V § 30 odst. 10 písm. a) se na konci doplňují slova „s výjimkou 

poplatníka uvedeného v § 2, který nabyl jmění převodem jmění na 

společníka, u majetku nabytého převodem jmění na společníka,“  

b) Alternativním komplexní řešení, o kterém jsme již s MF diskutovali, 

je mít možnost zdaněné přecenění při převzetí jmění společníkem FO 

odpisovat podobně jako goodwill nebo oceňovací rozdíl z titulu nákupu 

obchodního závodu dle § 23 odst. 15 ZDP.  

Zdůvodnění  

Fyzická osoba, která nabyla majetek převodem jmění, je neoprávněně 

krácena na svém majetku, když podle dosavadního znění § 30 odst. 10 

písm. a) je povinna jako právní nástupce zaniklé společnosti 

pokračovat v odepisování započatém zaniklou společností. Důvodem je 

skutečnost, že podle § 10 odst. 1 písm. j) je fyzická osoba povinna 

zahrnout nepeněžní příjem z převzetí jmění společníkem do dílčího 

základu daně z příjmů, a to v ocenění podle zvláštního právního 

předpisu. Podle dosavadní právní úpravy však nemůže jako právní 

nástupce zaniklé společnosti, jejíž jmění převzala, použít reprodukční 

pořizovací cenu zjištěnou podle zvláštního právního předpisu, ačkoliv 

tato cena vešla do ocenění jmění pro účely daně z příjmů fyzických 

osob. 

Nevyhověno. Nad rámec zadání. 

Požadovaná úprava by znamenala nejen doplnění další výjimky do 

zákona, ale v konečném důsledku by mohla napomoci nežádoucí 

daňové optimalizaci. Získá-li majoritní společník přeměnou společnosti 

skutečně vyšší majetek než deklaruje minoritním společníkům, je třeba 

zvažovat, zda účetnictví společnosti odpovídá základních zásadám 

zakotveným v zákoně o účetnictví, tj. zda vykazuje věrný a poctivý 

obraz, a tedy zda při přeměně nedochází k poškození minoritních 

společníků a dokonce i k daňovým únikům. 

Navíc doplnění uvedené výjimky do zákona by mohlo vyvolat 

požadavky na doplnění další výjimky při odpisování hmotného majetku 

na straně dědice, který je též právním nástupcem, a to zemřelého 

daňového subjektu. 

45. Komora daňových 

poradců 

29. Z K § 38w ZDP - zásadní  

Návrh  

Navrhujeme snížit sankce uvedené v daném ustanovení.  

Zdůvodnění  

Výše těchto sankcí je dle našeho názoru neúměrně vysoká. Tato sankce 

může být v případě osvobozeného prodej dokonce daleko vyšší, než 

přidaný zisk z prodeje, a to i v případě, kdy je oznámení podáno pouze 

pozdě bez výzvy správce daně. V takovém případě by sankce mohla 

Nevyhověno. Nad rámec zadání. 

Stanovisko bylo sděleno při vypořádání předcházejících úprav v ZDP. 
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mít rdousící či škrtící efekt, což je v rozporu s ústavními principy, jak 

opakovaně judikovaly ÚS i NSS. 

45. Komora daňových 

poradců 

30. D Náměty na změny a doplnění daňového řádu  

Úvod  

Komora daňových poradců zaznamenala následující vyjádření 

Ministerstva financí k pozměňovacím návrhům k novele daňového 

řádu, která byla Poslaneckou sněmovnou projednána pod sněmovním 

tiskem č. 580:  

„Nicméně navzdory výše uvedenému Ministerstvo financí myšlenku 

zavést možnost individuálního prominutí u pokuty za opožděné tvrzení 

daně a priori neodmítá. Mělo by se tak však udát na základě pečlivé 

analýzy a při zvolení parametrů a textace, která nebude vyvolávat 

výkladové spory nebo nezpůsobí faktickou nerealizovatelnost s ohledem 

na limity tzv. veřejné podpory. Ministerstvo financí je tak připraveno s 

předkladatelem pozměňovacího návrhu na takové analýze, jakož i na 

formulaci normativního textu a jeho odůvodnění spolupracovat. V 

případě, že bude na základě veřejné diskuse shledána potřeba 

takovou změnu učinit, bude zařazena do příští novely daňového 

řádu.…“  

Sice to bylo stanovisko k návrhu na zavedení možnosti prominout 

pokutu podle § 250 daňového řádu, ale jsme přesvědčeni, že tento 

přístup lze vztáhnout na jakýkoliv návrh na „pozitivní“ změnu 

daňového řádu.  

Níže proto zasíláme návrhy na změnu či doplnění daňového řádu a 

vyjadřujeme maximální připravenost a vstřícnost Komory při přípravě 

novely daňového řádu.  

Všechny návrhy směřují v prospěch posílení materiální pozice 

daňových subjektů a jejich informovanosti, což bude mít klíčovou roli 

v době ekonomické krize v důsledku šíření COVID-19. 

Návrhy  

Vzhledem k časové tísni vznášíme návrhy na změny a doplnění 

daňového řádu pouze heslovitě, když podrobnosti jsme připraveni 

doplnit v rámci dalších jednání.  

1. uvedení důvodů pro zahájení daňové kontroly před vyměřením v 

případě daňového odpočtu (nadměrného odpočtu na DPH)  

2. povinnost správce daně vyrozumět daňový subjekt o neúčinnosti 

podání  

Vysvětleno. 

• Citované vyjádření MF se primárně vztahovalo k námětu na 

zavedení individuálního prominutí pokuty za opožděné tvrzení 

daně. K realizaci této změny již bylo přistoupeno jejím zařazením 

do inovovaného znění novely daňového řádu MOJE daně, která 

byla opětovně předložena Parlamentu ČR jako sněmovní tisk 

č. 841. Do tohoto sněmovního tisku byly zařazeny rovněž některé 

další významné podněty ze strany Komory daňových poradců ČR.  

• MF se nebrání diskuzi o jakýchkoliv podnětech na úpravu 

legislativy, avšak je třeba dodat, že by se tak mělo dít před 

zahájením standardního legislativního procesu jednotlivých 

návrhů zákonů, a nikoliv až ve fázi vnějšího připomínkového 

řízení, kdy je dán jen omezený prostor zcela nové náměty 

analyzovat (což je i nynější případ). 

• Významná část podnětů uvedených v připomínce zde zaznívá 

poprvé a není blíže osvětleno, co přesně se daným návrhem 

sleduje (body 2, 3 a 6). 

• V části případů (body 1 a 5) jde o návrhy, které byly Poslaneckou 

sněmovnou ČR již jednou odmítnuty.  
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3. povinnost správce daně vyrozumět jednou ročně daňový subjekt o 

přeplatku na dani / vrátit automaticky jednou ročně přeplatek na dani  

4. možnost prominout pokutu za pozdní podání daňového tvrzení v 

individuálním případě  

5. zastropování úročené doby u úroku z prodlení  

6. umožnit daňovému subjektu podílet se na stanovení daně podle 

pomůcek  

48. Konfederace 

zaměstnavatelských 

a podnikatelských 

svazů 

1. Z Jménem sociálních partnerů (KZPS ČR, SP ČR, ČMKOS a ASO ČR) a 

HK ČR se opětovně obracíme na MPO se žádostí o odložení materiálu 

„Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé 

další zákony“, Vaše č.j.: MF-31252/2019/32-7 s termínem zaslání 

připomínek do 9. dubna 2020. 

Jedná se zejména o zavedení stravovacího paušálu, které by mj. mohlo 

mít zásadní dopad na systém zaměstnaneckého stravování a také na 

státní rozpočet. Považujeme proto za vhodné projednat tento návrh 

jednak v rámci PT RHSD pro daně a pojištění a PT RHSD pro 

pracovně právní vztahy a následně také na plénu tripartity. Vzhledem k 

aktuální složité situaci toto nebude v žádném případě v následujícím 

měsíci možné. 

Dovoluji si proto požádat o posunutí termínu podání připomínek do 

doby ukončené nouzového stavu a možnosti svolání pracovních 

orgánů tripartity. 

Tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno. Rozpor  

Připomínkovému místa již bylo na základě emailové komunikace 

přislíbeno, že pokud budou z jejich strany připomínky uplatněny 

později, bude se jimi předkladatel návrhu zákona standardně zabývat a 

vypořádá je. 

Je však nutné mít na zřeteli, že návrh zákona obsahuje právní úpravu, 

která má nabýt účinnosti již od 1. ledna 2021, a vzhledem k tomu, že 

bude procházet standardním legislativním procesem, je pro jeho včasné 

přijetí nezbytné, aby byl do konce dubna či nejpozději na začátku 

května předložen vládě. Pokud budou připomínky uplatněny později, 

pokusí se předkladatele zajistit, aby bylo možné vzhledem k těmto 

výjimečným okolnostem zohlednit připomínky i později, například 

jejich vypořádáním v době, kdy bude návrh zákona projednáván 

pracovními komisemi Legislativní rady vlády.  

 

 

 

48. Konfederace 

zaměstnavatelských 

a podnikatelských 

svazů 

2. Z Redukce daňových výjimek v daních z příjmů 

V návaznosti na výše uvedený materiál – Rozšíření daňové podpory 

stravování zaměstnanců o peněžitý příspěvek – sděluje Konfederace 

zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, že oficiálním 

většinovým názorem svých členů souhlasí s předloženým návrhem. 

Vzhledem k vyjádření ojedinělého menšinového stanoviska, 

setrvávajícího na zachování stávajícího stavu právní úpravy zák. č. 

586/1992 Sb. v oblasti zaměstnaneckého stravování, je toto uvedeno 

pro doplnění v příloze č. 1. Většinové stanovisko podporuje přijetí obou 

variant, tedy možnost stravenek a také možnost finančního paušálu. 

Zároveň podporuje u firem možnost nabízet svým zaměstnancům výdej 

jídel ve formě závodního stravování. O tom, která varianta bude 

přijata, rozhodne vedení firmy ve spolupráci se zástupci 

zaměstnanců, s výjimkou závodního stravování, při jehož 

zabezpečení by neměla být volba možná. 

Vyhověno jinak. 

Do důvodové zprávy bylo explicitně doplněno, že tzv. stravenkový 

paušál je alternativa a zaměstnanec si tuto alternativu nemůže 

jednostranně na zaměstnavateli nárokovat. 

Je tedy možné mít v rámci jednoho zaměstnavatele na jednotlivých 

pracovištích různý „sortiment“ benefitů. 
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48. Konfederace 

zaměstnavatelských 

a podnikatelských 

svazů 

3. Z Daň z nemovitých věcí 

Vzhledem k současné situaci však současně doporučujeme zvážit 

zařazení novelizace § 4 odst. 1 písm. b) zák. č. 586/1992 Sb. (čl. IX 

body 2 a 3 návrhu), protože tímto krokem by mohlo dojít ke zmrazení 

trhu s nemovitými věcmi. Navíc při realizaci investičních záměrů trpí 

trh nedostatečnou nabídkou pozemků k prodeji. Navrhovaným 

ustanovením vznikne situace, kdy řada vlastníků pozemků se bude 

obávat jejich prodeje z důvodu nutnosti úhrady daně z příjmu, což trh 

výrazně oslabí. Dále dojde k růstu cen, protože mnoho vlastníků 

pozemků tuto novou daňovou povinnost promítne do ceny. Ve stávající 

situaci je třeba podotknout, že je nevyvratitelné, že stávající epidemie 

s sebou přináší hospodářskou recesi, jejímž průvodní jevem bude 

nezaměstnanost a v neposlední řadě bude část populace postižena 

finančními problémy, které by bylo možno řešit prodejem nemovitosti 

– pozemku za účelem vyřešení finančních obtíží. Prodloužením 

časového testu, a tedy zavedením daně z příjmu bude i tento zdroj 

případných finančních příjmů omezen. 

Vyhověno jinak. 

Navržená úprava v novele zákona o daních z příjmů je jedním z kroků 

naplňujících programové prohlášení vlády ve vztahu k záměru na 

omezování a rušení daňových výjimek, kterých zákon o daních z příjmů 

obsahuje poměrně mnoho.  

Novelizace ustanovení ve smyslu prodloužení časového testu pro 

osvobození se považuje za víc než vhodnou, neboť daňová praxe 

ukazuje, že stanovená pětiletá lhůta časového testu pro osvobození v 

dosavadním znění zákona je za více jak 25 let své bezezměnné platnosti 

nevyhovující a nelze již hovořit o daňové optimalizaci, ale o získávání 

nezdaněných příjmů, kdy kupující nemovité věci (zejména pozemků 

pro výstavbu) v mnoha případech záměrně čeká na uplynutí pětileté 

lhůty. Navíc se nově v tomto ustanovení obdobně jako v dosavadním § 

4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů navrhuje možnost daňový 

dopad při nesplnění časového testu doby trvání vlastnictví 15 let 

eliminovat při využití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové 

potřeby. V neposlední řadě je třeba upozornit, že zdanění podléhá rozdíl 

mezi prodejní cenou a cenou, za kterou prodávající nemovitou věc 

prokazatelně nabyl (v případě bezúplatného nabytí cena určená podle 

oceňovacích předpisů ke dni nabytí). Závěrečná zpráva RIA také 

neidentifikovala sociální dopad této regulace. Eliminací určitého 

zvýhodnění investic do nemovitostí se naopak vytvoří prostor pro 

zvýšení dostupnosti nemovitých věcí pro bydlení. Navrhovaná úprava 

se vztahuje až na nemovitosti nabyté po účinnosti zákona, pokud by 

prodávající fyzická osoba potřebovala dříve nabyté pozemky z důvodu 

ztráty v letošním roce prodat, nebude se na něj lhůta 15 let vztahovat. 

Prodloužením lhůty dojde k přitáhnutí také těch investorů, kteří nemají 

nemovitosti jen za účelem rychlého zisku a zajistí jim řádnou péči. 

Tyto novelizační body byly přesunuty do návrhu zákona, kterým se 

zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 

nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další 

související právní předpisy, a který vláda schválila dne 30. dubna 2020. 

Vláda byla při jednání o návrhu zákona informována o přetrvávajícím 

rozporu v této věci. Při projednání tohoto návrhu vlády došlo 

ke zkrácení doby na 10 let. 

48. Konfederace 

zaměstnavatelských 

a podnikatelských 

svazů 

4. Z Z hlediska dalších opatření je třeba ještě připomenout dlouhodobě 

iniciované náměty ze strany KZPS, které lze považovat za velmi 

podstatné, a hlavně prospěšné z hlediska zemědělské praxe. 

Konkrétně jde o nedanění neinvestičních zemědělských dotací (tj. 

jejich osvobození od daně) a zavedení možnosti v případě 

zemědělských podnikatelů vytvářet krizový podnikový fond, z něhož 

by mohl podnik čerpat v souvislosti s tzv. nepojistitelnými riziky. 

Nevyhověno. Rozpor 

Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely. V současnosti je 

neinvestiční dotace příjmem a k němuž lze uplatnit jako daňově účinné 

odpovídající výdaje. V případě osvobození dotace od daně by podle 

platného ustanovení zákona o daních z příjmů (§ 25 odst. 1 písm. i)) 

vynaložené výdaje na takové příjmy pozbývaly daňové účinnosti. 

Osvobození těchto dotací od daně z příjmů by také bylo dalším 
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Finanční prostředky vyčleněné do tohoto fondu by podléhaly zdanění 

až po stanovené době v případě, že nebyly na přesně specifikované 

účely využity.  

rozvolňujícím krokem směřujícím k rozšiřování daňových výjimek a 

bylo by naopak zcela opačným krokem, navíc plně nesystémovým a 

nekoncepčním, který si vytkla vláda ve svém programovém prohlášení, 

jehož záměrem a cílem je snižovat a omezovat počet a rozsah daňových 

výjimek v zákoně o daních z příjmů.   

Stejně tak návrh na vytváření krizového podnikového fondu či daňově 

uznatelné rezervy doporučuje další nesystémovou výjimku, která by 

zvýšila administrativní náklady a znepřehlednila daňový systém. Tyto 

návrhy již byly několikrát diskutovány. Ministerstvo financí k nim má 

dlouhodobě negativní stanovisko, které již bylo dříve podrobně 

zdůvodněno. 

55. Krajský úřad 

Moravskoslezského 

kraje 

1. D Doporučuj íc í  připomínky  

K části třetí, Změna zákona o místních poplatcích, čl. III 

Navrhujeme vložit nový novelizační bod, v němž by obdobně jako 

v novelizačním bodu č. 3 bylo zrušeno slovo „nebo“ v závěru znění 

ustanovení § 3b odst. 1 písm. e). 

Závěr  

Prosíme o zapracování této připomínky. 

Nevyhověno 

Použití slova „nebo“ na konci ustanovení § 3b odst. 1 písm. e) je 

v souladu s čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády.  

Je pravda, že čl. 42 nijak neřeší situaci, kdy jedna z variant výčtu se 

dále dělí na další varianty, jak je tomu v tomto případě, nicméně podle 

názoru MF a ustálené legislativní praxe je absenci tohoto pravidla nutno 

vykládat tak, že se pro oba výčty použije obecné pravidlo vyjádřené 

právě v ustanovení čl. 42 odst. 1 a sice, že se spojka nebo klade mezi 

poslední dvě možnosti. 

60. Krajský úřad 

Ústeckého kraje 

1. Z K části šesté - Změna zákona o daních z příjmů - Čl. IX 

Navrhujeme vypustit body  

2. (V § 4 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení a bodech 1 až 3 se 

číslo „5“ nahrazuje číslem „15“.) a  

3. (V § 4 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se za slova „dobu 15 

let;“ vkládají slova „příjem z prodeje nemovitých věcí nebo z 

vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem neosvobozený podle 

písmene a), nepřesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k 

těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním 

spoluvlastnictví k nim dobu 15 let a použije-li poplatník získané 

prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby;“. 

 

Odůvodnění připomínky 

Důvodová zpráva k tomu uvádí: 

„Cílem navrhované právní úpravy v této oblasti je zjednodušení a 

zpřehlednění daňového systému prostřednictvím redukce výjimek z 

placení daní z příjmů při současném zvýšení efektivity daňového 

systému. Právě cíl zjednodušit daňový systém je podle Programového 

prohlášení vlády prioritou vlády pro oblast financí a hospodaření státu 

Vyhověno jinak. 

Navržená úprava je jedním z kroků naplňujících programové prohlášení 

ve vztahu k záměru na omezování a rušení daňových výjimek, jenž 

zákon o daních z příjmů široce obsahuje.  

Nastavení této změny časového testu není pouze cestou k omezení 

spekulací, ale také je nutno ji posuzovat z hlediska systémovosti a 

koncepčnosti.  Vláda ve svém programovém prohlášení nastavila záměr 

rušení či omezení daňových výjimek. Tento proces je nutno chápat 

nikoliv jako jednorázový akt ale jako postupné naplňování cílem 

omezením či rušením jednotlivých nastavení v zákoně o daních z 

příjmů, a to i v návaznosti na další připravované či probíhající úpravy v 

daňovém systému. Nedomníváme se, že by toto prodloužení časového 

testu významně ovlivnilo prodeje směrem k posečkání, tedy ukončení 

časového testu, v poměrně již dlouhé lhůtě, tak, aby bylo dosaženým 

osvobozením daňové úspory. Tato 15letá lhůta spíše bude nasvědčovat 

k dlouhodobé investici nikoliv pro spekulativní prodeje. Eliminací 

určitého zvýhodnění investic do nemovitostí nesloužících k bytové 

potřebě se naopak vytvoří prostor pro zvýšení dostupnosti nemovitých 

věcí pro bydlení. Hodnoceným přínosem je v tomto případě alespoň 

částečné docílení narovnání stavu s poplatníky provozujícími prodej 

nemovitých věcí jako živnost v rámci realitní činnosti, kdy příjmy z 

prodeje předmětných nemovitých věcí jsou předmětem daně z příjmů ze 
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pro současné volební období. Vláda se současně zavázala v 

Programovém prohlášení vlády k dodržování principu daňové 

neutrality, revizi a sloučení daňových výjimek a nezavádění nových 

výjimek, což by v konečném důsledku mohlo vytvořit prostor pro 

plošné snížení daňové zátěže.  

a) Osvobození příjmů z prodeje některých nemovitých věcí 

Cílem návrhu je zamezit spekulativnímu pořizování nemovitých věci, 

kdy poplatník již při koupi nemovité věci počítá s tím, že danou věc po 

5 letech výhodně prodá, přičemž tento příjem nezdaní, a to 

prodloužením časového testu pro osvobození příjmů z prodeje 

nemovité věci nebo vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci ze 

stávajících 5 na 15 let. Navrhované prodloužení časového testu se 

nedotkne osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí, ve kterých má 

prodávající bydliště, nebo kdy takovou nemovitou věc poplatník prodá 

a koupí jinou nemovitou věc, ve které bude bydlet např. z důvodu 

získání práce v jiném místě nebo nutnosti většího domu či bytu pro 

rozšiřující se rodinu (stávající § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z 

příjmů). Dále se též nedotkne nemovitých věcí nabytých přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Současně se s cílem zmírnit následky navrhované úpravy pro 

poplatníky, kteří si nepořizují nemovité věci z výše uvedeného 

spekulativního důvodu, navrhuje doplnit, že příjem z prodeje nemovité 

věci nebo vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci je od daně z 

příjmů osvobozen i v případě, že časový test 15 let není splněn, za 

podmínky, že poplatník použije získané prostředky na uspokojení 

vlastní bytové potřeby. Jde o obdobný postup, který již v současné 

době stanoví § 4 odst. 1 písm. a), v návaznosti na současný § 4 odst. 1 

písm. v) zákona o daních z příjmů.“ 

Ponecháme-li stranou, proč je tato desítky let platící výjimka je 

považována za neodůvodněnou a osvobození prodeje movitých věcí po 

jednom roce nikoli. Z pohledu územních samosprávných celků je 

zásadní, že omezení zhodnocování volných peněz fyzických osob v 

realitách pořizovaných k pronájmu s výhledem nezdaněného prodeje v 

případě nutnosti podle přesvědčení pozitivně ovlivňuje nabídku bydlení 

při omezeném přístupu k hypotékám a omezené neziskové výstavbě. 

Pokud toto letité osvobození bude vázáno na třikrát delší časový test, 

může to poměrně významně ovlivnit trh s realitami a tedy i možnosti 

zajištění bydlení. 

Zásadní připomínka 

samostatné činnosti. 

Tyto novelizační body byly přesunuty do návrhu zákona, kterým se 

zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 

nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další 

související právní předpisy, a který vláda schválila dne 30. dubna 2020. 

Vláda byla při jednání o návrhu zákona informována o přetrvávajícím 

rozporu v této věci. Při projednání tohoto návrhu vlády došlo 

ke zkrácení doby na 10 let. 
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65. Nejvyšší kontrolní 

úřad 

1. D Obecně 

V řadě novelizovaných zákonů má podle návrhu dojít ke změně 

příslušnosti k vymáhání pokut (příp. i jiných peněžitých plnění) ze 

správního úřadu, který o jejich uložení rozhodl, na tzv. obecného 

správce daně, tj. příslušný celní úřad. Všechny takto dotčené části 

návrhu zákona doporučujeme doplnit o přechodná ustanovení, v nichž 

bude uvedeno, že řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti zákona 

se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 

Vysvětleno. 

Uvedená přechodná ustanovení nejsou do návrhu zákona zahrnuta 

záměrně, neboť se předpokládá, že započatá řízení již dokončí nově 

příslušné orgány. Toto řešení je odůvodněno tím, že se většinou jedná o 

velmi malý počet případů, v jejichž případě je neefektivní ponechávat 

jejich dokončení na dosavadních orgánech. 

65. Nejvyšší kontrolní 

úřad 

2. D K části třinácté - Změna rozpočtových pravidel  

V uvozovací větě doporučujeme výčet novel zákona č. 218/2000 Sb. 

doplnit o zákon č. 367/2019 Sb. 

Vyhověno. 

Doplněno na základě obdobné připomínky. 

65. Nejvyšší kontrolní 

úřad 

3. D K části třinácté - Změna rozpočtových pravidel - § 69 odst. 3 

Formulaci „Každé místně oddělené pracoviště organizační složky státu 

nebo příspěvkové organizace postupuje podle odstavců 1 nebo 2 

samostatně.“ pokládáme za nevhodnou a zavádějící. Předpokládáme, 

že záměrem předkladatele nebylo svěřit místně odděleným pracovištím 

organizačních složek státu a příspěvkových organizací pravomoc 

samostatně rozhodovat o způsobu zajištění závodního stravování jejich 

zaměstnanců. Ustanovení doporučujeme přeformulovat v tom smyslu, 

že organizační složka státu nebo příspěvková organizace může u svých 

místně oddělených pracovišť postupovat podle odstavců 1 nebo 2 

samostatně. 

Vyhověno. 

 

76. Svaz měst a obcí ČR 1. D Doporučující připomínka: 

1. K novele zákona o daních z příjmů – navrhujeme rozšířit 

„osvobození“ od zvláštní sazby daně 19 % z úrokového příjmu z účtu a 

vkladu u bank dle § 36 odst. 5 i na příspěvkové organizace 

 

Odůvodnění:  

1. Příspěvkové organizace patří mezi nevýdělečné organizace a jsou 

financovány příspěvkem zřizovatele, který jim nyní teoreticky přispívá 

i na úhradu daně z úrokového příjmu;  

2. Úroky jsou nyní v nízké výši, a ještě je z tohoto výnosu těmto 

poplatníků stržena daň;  

3. Došlo by k odstranění disproporce, když veřejná vysoká škola patří 

do skupiny poplatníků vyjmuté z placení této daně, ale mateřské, 

základní a střední školy tuto možnost nemají. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 

Veřejné vysoké školy jsou veřejně prospěšným poplatníkem s tzv. 

širokým základem daně. Tzn., že podle § 18a odst. 5 písm. a) zákona o 

daních z příjmů jsou předmětem daně všechny jejich příjmy (s 

výjimkou příjmů z investičních dotací), zatímco příspěvkové organizace 

jsou veřejně prospěšným poplatníkem s tzv. úzkým základem daně, 

tzn., že předmětem daně jsou pouze příjmy stanovené v § 18a odst. 2, 

mezi které patří i příjmy v podobě úroků.  

Ustanovení § 36 odst. pouze stanoví, že v případě vybraných poplatníků 

se daň z úroků vybírá srážkou. Jde o opatření, které umožňuje 

poplatníkům s úzkým základem daně, kteří nemají žádné další příjmy, 

které jsou předmětem daně, aby nemuseli podávat daňové přiznání, a 

snižuje tak související administrativu. Poplatníci, na které se ustanovení 

§ 36 nevztahuje, úrokové příjmy samozřejmě také zdaňují, ale běžnou 

sazbou daně z příjmů v základu daně. 
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77. Svaz průmyslu a 

dopravy ČR 

1. Z OBECNÁ PŘIPOMÍNKA – ZÁSADNÍ 

Svaz průmyslu a doprav ČR (SP ČR) upozorňuje, že v současné situaci 

nouzového stavu, kdy řada zaměstnanců našich členských firem není 

dostupná a kapacity věnujeme řešení aktuální situace, není optimální 

předkládat zásadní a rozsáhlé novelizace, které přímo neřeší aktuální 

ekonomickou situaci a její následky. Proto žádáme o větší flexibilitu 

v připomínkovém řízení a následném legislativním procesu a 

prodloužení časového prostoru pro zaslání připomínek a jejich 

vypořádání. Důležité je předložit kvalitní návrh. Na druhou stranu 

si uvědomuje, že tato novela přináší i některé potřebné úpravy, bez 

kterých by se například očekávaný rozvoj elektromobility zbytečně 

brzdil. Žádáme proto o možnost důkladné diskuse, možnost zasílání 

připomínek i po stanoveném termínu a flexibilní aktivní komunikaci 

k dalším legislativním krokům tak, aby byly materiály a kroky 

koordinovány před tím, než budou předloženy vládě ČR a dále. 

Vyhověno. 

Připomínkovému místa již bylo na základě emailové komunikace 

přislíbeno, že pokud budou z jejich strany připomínky uplatněny 

později, bude se jimi předkladatel návrhu zákona standardně zabývat a 

vypořádá je. 

Je však nutné mít na zřeteli, že návrh zákona obsahuje právní úpravu, 

která má nabýt účinnosti již od 1. ledna 2021, a vzhledem k tomu, že 

bude procházet standardním legislativním procesem, je pro jeho včasné 

přijetí nezbytné, aby byl do konce dubna či nejpozději na začátku 

května předložen vládě. Pokud budou připomínky uplatněny později, 

pokusí se předkladatele zajistit, aby bylo možné vzhledem k těmto 

výjimečným okolnostem zohlednit připomínky i později, například 

jejich vypořádáním v době, kdy bude návrh zákona projednáván 

pracovními komisemi Legislativní rady vlády.  

 

77. Svaz průmyslu a 

dopravy ČR 

2. D Novela zákona o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb. - 

doporučující 

Rozšíření pravomoci obcím při stanovení místního koeficientu a 

umožnění stanovit místní koeficient také pro jednotlivou část obce 

(změny v rámci § 5,  § 12, § 15e).  

Stanovisko SP ČR: Volnost samosprávy při stanovení daňové 

povinnosti cestou rozhodování o místním koeficientu v případě 

rozhodnutí o místním koeficientu za část obce, kterou nově může být 

zcela libovolně určená část obce, by mohla přinést dílčí problémy 

z pohledu výsledného daňového břemene, mohlo by dojít místy 

k nesystémovým daňovým opatřením. Obáváme se, aby autonomní 

přístup ke stanovení daňové povinnosti neměl v některých případech 

negativní dopady, které by ztížily podnikání v oblastech, kde dochází 

k výrobě, průmyslové výrobě nebo ekonomické činnosti.  

Doporučujeme, aby z možnosti navýšení místního koeficientu pro 

jednotlivé části obce byly vyjmuté průmyslové areály.  

Nevyhověno. 

V současné době má obec možnost stanovit místní koeficient pro celé 

území obce s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona 

č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších přepisů. 

S výjimkou těchto pozemků jsou daní z nemovitých věcí zatíženy 

veškeré nemovité věci na jejím území. Nově se obcím dává možnost 

stanovit místní koeficient pouze pro část obce právě z důvodu, aby 

mohla více zohlednit specifika daného území, nebo realizované aktivity 

v dané oblasti, případně zohlednit jejich pozitivní či negativní dopad. 

Kromě toho zůstává zachována její možnost stanovit pouze jeden místní 

koeficient pro celé území obce, jako je tomu doposud, tj. s vyloučením 

pouze pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých 

věcí.  

Návrh na zavedení další daňové výjimky pro vyloučení pozemků 

s průmyslovými areály je nesystémovým řešením a představoval by 

neodůvodněnou podporu průmyslovým areálům, nelze ho proto 

akceptovat. 

Určení části obce, ve které se má uplatnit jiný místní koeficient, spadá 

do samostatné působnosti obce, a tedy by pro omezení rozsahu této 

působnosti musel existovat přesvědčivý veřejný zájem, který by 

odůvodnil v tomto případě zasáhnout do autonomie obcí. Je však nutno 

poznamenat, že existuje mnoho dalších významných lokalit, které jsou 

s ohledem na veřejný zájem alespoň srovnatelně významné, a k zásahu 

do autonomie obcí v takových případech nedochází. Současně je nutné 

konstatovat, že obec stanovuje části obce, ve kterých se má uplatnit jiný 

místní koeficient obecně závaznou vyhláškou, tedy právním předpisem, 
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a musí tak při jejím přijímání dodržet všechny požadavky plynoucí 

zejména z ústavního pořádku, zejména zákaz svévole a diskriminace. 

Přesto platí, že otázka, která část obce má mít který místní koeficient, je 

politickou otázkou na úrovni obce, a proto by do ní stát měl zasahovat 

pokud možno co nejméně. 

77. Svaz průmyslu a 

dopravy ČR 

3. Z Novela zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. - zásadní 

Rozšíření daňového zvýhodnění o peněžitý příspěvek poskytovaný 

zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování (změny v rámci § 6, odst. 

9, písm. b). 

Stanovisko SP ČR: V kontextu s naši obecnou připomínku, 

požadujeme tuto úpravu z návrhu vypustit, neboť nejde o nezbytnou 

úpravu, která by měla souvislost se současnou situací a řešením 

problémů ekonomiky. Naopak přijetí této úpravy by bylo velmi 

riskantní v době, kdy neznáme dopady přijímaných mimořádných 

opaření na celý sektor stravování (včetně restaurací, provozoven 

závodního stravování), který bude patřit mezi nejvíce postižené.   

V návaznosti na to požadujeme, aby řešení tzv. „stravenkového 

paušálu“ bylo podrobeno opětovné diskusi, až budou k dispozici 

relevantní data o dopadech současné situace na sektor stravování (pozn. 

včetně celkových dopadů potřebných protikrizových opatření na státní 

rozpočet, které s problematikou tohoto daňového zvýhodnění rovněž 

souvisejí).  

Do budoucna pro doplnění uvádíme, že pokud by měla být  úprava 

přijata, nadále přetrvává náš požadavek, že toto daňové zvýhodnění 

v podobě „stravenkového paušálu“ musí zůstat na bázi dobrovolnosti, 

jako alternativa k současným režimům pro volbu zaměstnavatele zda, a 

jaký způsob si vybere s ohledem na lokalitu, bezpečnost práce, zdraví 

zaměstnanců a dosud vynaložené výdaje např. na závodní stravování a 

vlastní stravovací provozy.   

 

Prodloužení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje nemovité 

věci nepoužívané pro vlastní bydlení z 5 na 15 let (změny v rámci § 4, 

odst. 1, písm. b). 

Stanovisko SP ČR: V rámci tohoto opatření se prodlužuje časový test 

pro osvobození příjmu z prodeje nemovité věci nepoužívané pro vlastní 

bydlení z 5 na 15 let a ruší se osvobození příjmů plynoucích z 

dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České 

republice nebo Českou republikou daňovým nerezidentům. 

Upozorňujeme, že například v oblasti bydlení se realitní trh po 

K stravenkovému paušálu: Nevyhověno. Rozpor 

Peněžitý příspěvek na stravování je koncipován jako možnost vedle 

stávajících nástrojů zajištění stravování zaměstnanců formou stravenek 

nebo závodního stravování. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo považuje za vhodnější cestu nejprve vyhodnotit 

dopady na stravování a vrátit se k tomuto návrhu až po vyhodnocení 

stavu restauračních a závodních stravování.  

 

 

 

K časovému testu: Vyhověno jinak. 

Navržená úprava je jedním z kroků naplňujících programové prohlášení 

ve vztahu k záměru na omezování a rušení daňových výjimek, jenž 

zákon o daních z příjmů široce obsahuje. Nastavení této změny 

časového testu není pouze cestou k omezení spekulací, ale také je nutno 

ji posuzovat z hlediska systémovosti a koncepčnosti.  Vláda ve svém 

programovém prohlášení nastavila záměr rušení či omezení daňových 

výjimek. Tento proces je nutno chápat nikoliv jako jednorázový akt ale 

jako postupné naplňování cílem omezením či rušením jednotlivých 

nastavení v zákoně o daních z příjmů, a to i v návaznosti na další 

připravované či probíhající úpravy v daňovém systému.  

Tyto novelizační body byly přesunuty do návrhu zákona, kterým se 

zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 

nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další 

související právní předpisy, a který vláda schválila dne 30. dubna 2020. 

Vláda byla při jednání o návrhu zákona informována o přetrvávajícím 

rozporu v této věci. Při projednání tohoto návrhu vlády došlo 

ke zkrácení doby na 10 let. 
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koronavirové krizi značně změní, např. omezením zahraničních turistů. 

Dále ekonomická situace zhorší postavení řady domácností.  

Požadavek: Dané opatření nepovažujeme za vhodné nyní předkládat a 

řešit s ohledem na současnou krizovou situaci a očekávání pokračování 

recese. Požadujeme tuto úpravy vyškrtnout v této fázi novelizace. 

Zároveň doporučujeme nejprve zpracovat i dopad dle aktualizace 

zhodnocující vývoj po skončení nouzového stavu v ČR. 

 

Uznatelné náklady by měly být i výdaje za elektřinu pro elektromobily 

v majetku společnosti (nikoliv jen náhrady pro služební využívání 

soukromých elektromobilů zaměstnanců); §24, dále vysvětlení 

v důvodové zprávě. 

Stanovisko SP ČR: Plně tato opatření v oblasti elektromobility 

podporujeme, rozšíření využívání tzv. referenční ceny i pro vozy 

v obchodním majetku společnosti je pozitivní. Jde o nutný krok, 

protože právě služební vozy v majetku firmy budou nástrojem 

rozšiřování elektromobility. Jedná se již o dohodnutý bod mezi SPČR a 

MF a dalšími subjekty (MPO, AutoSAP apod.). Tyto úpravy 

předložené MF je třeba zachovat. 

77. Svaz průmyslu a 

dopravy ČR 

4. D V novela zákona o spotřebních daních č. 353/2003 Sb. - 

doporučující 

Postupné zvyšování sazeb spotřebních daní z tabákových výrobků, ze 

surového tabáku a ze zahřívaných tabákových výrobků.  

Stanovisko SP ČR: K novele zákona o spotřebních daních (část 

dvacátá) nemáme připomínky, ale pouze v části 4.1 Důvodové zprávy 

doporučujeme odstranit větu „Dosud však v této věci nebyly 

publikovány nezávislé vědecké studie, které by tuto skutečnost 

potvrzovaly.“ Domníváme se, že tato věta není objektivní informací a 

nedoceňuje vědecký a technologický pokrok a inovace, ke kterým 

v tabákovém průmyslu došlo od začátku tohoto století. Podpora inovací 

je přitom jednou z hlavních priorit jako pro Svaz průmyslu, tak pro 

českou vládu. Některé jiné státy přitom k problematice inovací 

v tabákovém průmyslu přistupují věcně. Např. americká FDA (Food 

and Drug Administration) povolila v dubnu loňského roku prodej IQOS 

na americkém trhu a k tomu v tiskové zprávě uvedla: „Following a 

rigorous science-based review through the premarket tobacco product 

application (PMTA) pathway, the agency determined that authorizing 

these products for the U.S. market is appropriate for the protection of 

the public health because, among several key considerations, the 

Vyhověno jinak. 

Důvodová zpráva bude dle návrhu připomínkového místa upravena tak, 

aby v textu bylo uvedeno, že dosud provedené studie ukazují, že 

zahřívané tabákové výrobky oproti cigaretám a jiným tabákovým 

výrobků obsahují méně některých škodlivých látek. Současně bude 

doplněna do textu věta ve smyslu, že dosud nejsou k dispozici studie, 

které by komplexně vyhodnocovaly míru škodlivosti těchto 

zahřívaných tabákových výrobků pro lidské zdraví ze strany 

nezávislých zdravotních institucí na národní či nadnárodní úrovni (např. 

WHO).  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPYKLEGX)



- 100 - 

 

products produce fewer or lower levels of some toxins than 

combustible cigarettes.“ Zdroj zde. 

77. Svaz průmyslu a 

dopravy ČR 

5. Z Novela zákona o povinném značení lihu č. 307/2013 Sb. - 

doporučující 

Zavedení diferenciace kauce distributorů lihu 

Stanovisko SP ČR: Upozorňujeme na nutnost zajistit soulad 

s aktuálními potřebami a opatřeními, které usnadňují a zrychlují 

možnost výroby dezinfekčních prostředků na bázi lihu pro širší okruh 

subjektů. 

Vysvětleno. 

Připomínka jde nad rámec předloženého návrhu zákona, který byl 

rozeslán v rámci vnějšího připomínkového řízení. 

Zákon o spotřebních daních spolu s předpisy v gesci Ministerstva 

zemědělství výrobu dezinfekčních prostředků z denaturovaného lihu 

umožňuje. Průmyslová výroba dezinfekčních prostředků z čistého lihu 

však není žádoucí s ohledem na zneužitelnost takového lihu. 

Zrychlení vydávání povolení lze však do budoucna diskutovat v rámci 

případné úpravy speciálního ustanovení § 137 zákona o spotřebních 

daních pro krizové situace, vzhledem na předpokládanou délku 

legislativního procesu by totiž navrhovaná právní úprava měla nabýt 

účinnosti až po zmírnění či ukončení současné situace. Situace 

vyvolaná aktuálním šířením viru SARS CoV-2 však ukázala 

nedokonalosti úpravy týkající se ustanovení většiny daňových zákonů, 

které upravují opatření v návaznosti na krizové stavy (např. při 

vyhlášení nouzového stavu). 

Předpokládá se tak, že tato ustanovení budou upravena společně. 

Předkladatel tak připomínku uplatněnou připomínkovým místem zváží 

v okamžiku, kdy dojde k avizované úpravě předmětného ustanovení. K 

vyhodnocení dopadů současné situace by však mělo dojít ideálně až po 

jejím odeznění a komplexně, předpokládá se tedy, že přípravná fáze k 

danému legislativnímu procesu by probíhala v druhé polovině letošního 

roku nebo v roce dalším. Též se přepokládá, že by se případná 

novelizace mohla dotknout velké části daňových zákonů, ale zřejmě i 

obecných právních předpisů upravujících krizové situace, tzn., že by 

byla provedena současně například s novelou těchto obecných právních 

předpisů nebo by byla obsažena například v daňovém balíčku na další 

léta. 

77. Svaz průmyslu a 

dopravy ČR 

6. D K návrhu zákona, novely zákona o daních z příjmů, kterou bude 

umožněno uplatnit vyměřenou daňovou ztrátu zpětně  

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 

Návrh tohoto opatření jsme podpořili a sami požadovali, byl mezi 

aktuálními požadavky Svazu. Z našeho pohledu je vhodné, že návrh 

počítá se dvěma lety uplatnění daňové ztráty zpětně a pět let dopředu. 

Je nutné myslet na to, že letos je vysoké riziko ztráty řady společností. 

Vnímáme, že MF ČR uvádí, že návrh ve stavu legislativní nouze a 

v krizové situaci má potenciální technické nedostatky, ale měl by řešit 

aktuální situaci. Oceňujeme, že návrh řeší situaci firem, které by díky 

tomuto návrhu nemusely kumulovat ztráty tak, jak tomu bylo po 

Vyhověno částečně. 

K formě uplatnění daňové ztráty: 

Navrhované zcela popírá účinnosti § 141 odst. 3 a § 141 odst. 6 

daňového řádu. Jedná se o obecné principy, které nelze měnit výhradně 

pro příjmové daně a výhradně pro vybrané roky/období. Pakliže u 

daňového subjektu probíhá daňová kontrola, lze v rámci stanovení daně 

uplatnit vyšší odčitatelné položky, pakliže v okamžiku uplatnění jsou 

uplatnitelné. Vůči jedné daňové povinnosti nelze mít rozběhnutá dvě 

řízení – jedno ve smyslu DK a druhé ve smyslu přípustného DODAP. 

Pokud bylo cílem zákonodárce stanovit omezení poplatníkem revokovat 

– snižovat jeho daňovou povinnost, která byla stanovena podle 

pomůcek nebo sjednáním, což jsou náhradní způsoby stanovení daně a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPYKLEGX)

file:///C:/Users/Vlada/Downloads/•%09https:/www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-permits-sale-iqos-tobacco-heating-system-through-premarket-tobacco-product-application-pathway


- 101 - 

 

finanční krizi před desetiletím. Očekáváme, že firmy pak mohou 

rychleji platit daň ze zisku, jakmile přežijí krizové období a začnou 

opět prosperovat. 

Pokud je formou získání zisku za minulé roky zpět v případě ztráty 

letos dodatečné daňové přiznání, tak poté např. není možné toto využít 

v případě probíhající kontroly nebo v případě stanovení daně za ten 

minulý rok podle pomůcek. Zde doporučujeme vyjasnit technický 

detail a zajistit maximální možnost uplatnění tohoto opatření. 

Je nutné v souladu se záměrem jednoznačně nástroj nastavit tak, aby 

platil retroaktivně, tj. je nezbytné, aby platil již pro zdaňovací období 

započaté po 1. lednu 2020, ideálně ale už po 1. červenci 2019, aby ho 

bylo možno použít pro všechna zdaňovací období zahrnující první 

polovinu roku 2020, kdy lze předpokládat, že u řady firem dojde 

k velkým ztrátám. 

Očekáváme a žádáme o právní prověření, že daná právní formulace § 

34, která pracuje s pojmem „základ daně“ skutečně odráží situaci 

v odůvodnění, tedy, že ztrátu mohu započíst i vůči starším již podaným 

daňovým přiznáním. 

Pro další technické detaily doporučujeme připomínky Komory 

daňových poradců v rámci „Obecně k návrhu“ (tj. body 1. a ž 2.3). 

Závěrem bychom rádi upozornili, že zpětný přenos ztráty je 

standardním nástrojem daňové politiky řady států, viz např. zde: 

https://taxfoundation.org/net-operating-loss-tax-provisions-europe-

2020/ 

jsou i judikaturou považovány za určitý stupeň „trestu“, pak ani 

stávající mimořádná situace není důvodem, proč tento princip měnit. 

Daňová ztráta může být uplatněna i v průběhu daňové kontroly, avšak 

nikoli dodatečným daňovým přiznáním. 

 

K retroaktivitě: 

Dle navrhovaného přechodného ustanovení bude nová daňová úprava 

platit až na zdaňovací období, která skončila od 30. 6. 2020, tedy při 

standardní délce zdaňovacího období, bude poprvé platit pro zdaňovací 

období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020. 

 

K formulaci § 34: 

Stanovená daňová ztráta je vždy položkou odčitatelnou od základu 

daně, bude tedy odečítána od základu daně jak za zdaňovací období 

předcházející období, za které byla stanovena, tak za období následující. 

79. Unie 

zaměstnavatelských 

svazů České 

republiky 

1. Z Obecná připomínka 

Unie zaměstnavatelských svazů ČR se připojuje k výzvě sociálních 

partnerů (KZPS ČR, SP ČR, ČMKOS a ASO ČR) a HK ČR a žádá 

odložení projednání materiálu „Návrh zákona, kterým se mění některé 

zákony v oblasti daní a některé další zákony“, Vaše č.j.: MF-

31252/2019/32-7 s termínem zaslání připomínek do 9. dubna 2020. 

Jedná se zejména o zavedení tzv. stravovacího paušálu, které by mj. 

měl zásadní dopad na systém zaměstnaneckého stravování a také na 

státní rozpočet. Považujeme proto za vhodné projednat tento návrh 

jednak v rámci PT RHSD pro daně a pojištění a PT RHSD pro 

pracovně právní vztahy a následně také na plénu tripartity. Vzhledem k 

aktuální složité situaci toto nebude v žádném případě v následujícím 

měsíci možné. 

Žádáme proto o posunutí termínu podání připomínek do doby 

Nevyhověno. Rozpor  

Připomínkovému místa již bylo na základě emailové komunikace 

přislíbeno, že pokud budou z jejich strany připomínky uplatněny 

později, bude se jimi předkladatel návrhu zákona standardně zabývat a 

vypořádá je. 

Je však nutné mít na zřeteli, že návrh zákona obsahuje právní úpravu, 

která má nabýt účinnosti již od 1. ledna 2021, a vzhledem k tomu, že 

bude procházet standardním legislativním procesem, je pro jeho včasné 

přijetí nezbytné, aby byl do konce dubna či nejpozději na začátku 

května předložen vládě. Pokud budou připomínky uplatněny později, 

pokusí se předkladatele zajistit, aby bylo možné vzhledem k těmto 

výjimečným okolnostem zohlednit připomínky i později, například 

jejich vypořádáním v době, kdy bude návrh zákona projednáván 

pracovními komisemi Legislativní rady vlády.  
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ukončené nouzového stavu a možnosti svolání pracovních orgánů 

tripartity. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

79. Unie 

zaměstnavatelských 

svazů České 

republiky 

2. Z Konkrétní připomínka 

K novele částí zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

• Navrhuje se do § 6 odst. 9 písm. b) nově doplnit text 

nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci 

na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % 

horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům 

odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin; 

peněžitý příspěvek v této výši nepodléhá výkonu rozhodnutí ani 

exekuci, 

• Navrhuje se změna § 24 odst. 2 písm. j bodu 4 a to v následujícím 

znění, přičemž navrhované změny jsou vyznačeny tučně.  

provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo 

příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů 

a poskytované jako nepeněžní plnění až do výše 55 % ceny jednoho 

jídla za jednu směnu110) směnu podle zákoníku práce, maximálně však 

do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 

7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin horní hranice 

stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem 

při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, nebo na peněžitý příspěvek 

na stravování. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), 

pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny 

trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj 

(náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny 

v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen 

poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu110a), bude 

delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za 

zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle 

zvláštního právního předpisu23b). Za stravování ve vlastním 

stravovacím zařízení se považuje i stravování zabezpečované ve 

vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů, 

Navrhujeme zachování současného znění příslušných ustanovení, 

Nevyhověno. Rozpor  

Záměr úpravy je poměrně již dlouhou dobu diskutovaným problémem, 

který dospěl už do svého finálního řešení.  Není zřejmé, proč by neměl 

být obsažen právě v této novelizaci zákona o daních z příjmů a nabízí 

řešení pro širší okruh zaměstnavatelů a zaměstnanců. Ambicí tohoto 

návrhu není zrušit stravenky, ale vytvořit takové podmínky, aby bylo 

možné zaměstnancům přispívat na stravování s daňovou podporou i 

jiným způsobem, než prostřednictvím závodních jídelen nebo 

stravenek, jejichž daňové výhody zůstanou v plné míře zachovány.  

Návrh tak v žádném případě neomezuje funkci stávajícího systému, ale 

nabízí rozšíření těm, kteří nechtějí, nebo i nemohou, podpořit své 

zaměstnance ve stravování formou stravenek.  

Ministerstvo financí nesouhlasí s tvrzením, že změna podpory 

stravování by znamenala významnou změnu preferencí zaměstnanců 

ohledně pravidelného stravování. To, zda lidé chodí na oběd, je jejich 

osobní rozhodnutí, které nezmění skutečnost, že přestanou dostávat 

stravenky. Zavedení stravenkového paušálu je třeba chápat spíše jako 

narovnání podmínek pro zaměstnance, jejichž zaměstnavatelé vzhledem 

k vyšší administrativní zátěži s poskytováním stravenek (případně 

nákladnosti zajištění závodního stravování) zvolili cestu nulové 

podpory stravování. 

Využití stravenkového paušálu je koncipováno jako dobrovolné. Pokud 

tedy zaměstnavatel vyhodnotí, že současný systém stravenek, kantýn 

nebo závodního stravování je pro něj výhodnější, o daňovou podporu 

nepřichází. Využije-li tedy zaměstnavatel možnosti poskytovat tzv. 

stravenkový paušál, pak bude záležet výhradně na stravovacích 

návycích a preferencích zaměstnance, jak tyto prostředky využije, tj. 

jakým způsobem se bude stravovat. 

Peněžní příspěvek není zatížen dalšími náklady v podobě provizí, které 

jsou placeny v případě oběhu stravenek. 

V důvodové zprávě i v RIA je odhadovaný dopad zavedení peněžitého 

příspěvku na stravování vyčíslen v celkové výši 4,9 mld. Kč (vč. 

dopadů na zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatelů) na úrovni 

veřejných rozpočtů. Částka 2,6 mld. Kč, která je citována ze zmiňované 

analýzy, je kumulativní dopad více opatření, a to zavedení 

 
110) § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce. 
110a) § 88 odst. 4 zákoníku práce. 
23b) § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. 
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tedy odmítnutí navrhovaných změn.  

Odůvodnění:  

• Paušál by znamenal významně negativní dopad na státní rozpočet ve 

výši až 20 mld Kč ročně (Grant Thornton, 2019) 

https://www.uzs.cz/soubory/TZ_UZS_dopad_strav_pausalu_na_SR_27

_11_2019.pdf 

https://www.uzs.cz/soubory/UZS_stravovaci_pausal_studie_GTA.pdf 

1. Ministerstvo financí ve své důvodové zprávě vypočítává dopady na 

státní rozpočet ve výši pouze 2,6 mld. Kč (byť i to je ve 

stávající situaci hodně). Naše výpočty i výpočty 

ekonomických expertů zástupců odborů vycházejí výrazně 

vyšší! 

http://www.profactum.cz/zajimavosti/chybne_vypocty_mf_cr 

• Do systému zaměstnaneckého stravování je zapojeno kolem 20 000 

restaurací – velká část z nich se obává významného propadu 

tržeb. U mnohých „obyčejných“ restaurací tvoří stravenky 40 až 50 % 

jejich tržeb během oběda. Dopady na restaurace a stravovací zařízení 

by představovaly snížení tržeb až o 35 mld Kč ročně a zároveň ztrátu 

pracovních míst pro 29 000 zaměstnanců (IOM VŠE pro AMSP, únor 

2020) 

 https://www.moje-restaurace.cz/index.php/2020/02/13/zamestnanecke-

stravovani-generuje-22-trzeb-v-restauracich-jidelnach-a-kantynach/ 

Restaurace podepisují výzvu proti zavedení paušálu. Současné době ji 

podepsalo přes 550 majitelů z téměř dvou tisíc restaurací. 

https://prozams.cz/vyzva/ Sám předkladatel ve zprávě RIA uvádí 

(strana 36, Tabulka 5 – vyhodnocení navržených variant), že dopad 

paušálu na restaurace bude negativní. 

• Průměrná cena za jídlo je v současné době 125 Kč, to je roční náklad 

kolem 30 000 Kč. To je pro osoby s průměrným příjmem vysoká 

částka. V podniku České dráhy (cca 30 tis. zaměstnanců) v roce 2005 

díky neuzavřené kolektivní smlouvě přestali poskytovat zaměstnancům 

dotované obědy a stravenky – návštěvnost jídelen a okolních restaurací 

klesla o 80 %. 

• Negativní dopad na celý gastronomický sektor může být v současné 

době ještě zásadnější, a to v souvislosti s pandemií COVID-19. 

V případě, že by zaměstnanci dostali peněžitý příspěvek místo 

stravenek, je na místě se domnívat, že by do restaurací chodit přestali, 

což také potvrzují mnohé průzkumy prováděné mezi zaměstnanci.  Pro 

stravenkového paušálu a prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z 

prodeje nemovité věci, a to pouze na úrovni státního rozpočtu. Takto je 

částka i v příslušných dokumentech popsána. 

Odhad rozpočtových dopadů zavedení peněžitého příspěvku na 

stravování (uvedeno i v důvodové zprávě a v RIA) vycházel z 

předpokladu, že příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu 

poskytnou zaměstnavatelé zaměstnancům, kteří v současné době 

nepobírají stravenky ani nemají možnost závodního stravování. 

S tím, že pokud zaměstnavatelé začnou nově zaměstnancům poskytovat 

peněžitý příspěvek místo stávajícího režimu, žádné dodatečné 

rozpočtové dopady to nepřinese, protože jak stávající daňově 

zvýhodněné formy poskytovaného stravování, tak tato nová forma je od 

daně osvobozena a není zpojistněna. 

Vzhledem k současné ekonomické situaci byla podstatným způsobem 

snížena predikce daní z příjmů, proto dopady uvedené v RIA a v 

důvodové zprávě jsou nadhodnocena. 
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restaurace by tato situace mohla mít fatální důsledky. Podle průzkumu 

AMSP z roku 2018 chodí lidé se stravenkami na oběd do restaurace 3× 

častěji než lidé bez stravenek. 

• Zaměstnavatelé nevidí důvod ke změně současného systému, 

považují ho za vyhovující. 8 z 10 zaměstnavatelů si přeje zachování 

stávajícího systému (PPM pro Svaz průmyslu a dopravy a UZS ČR, 

leden 2020) 

https://www.uzs.cz/soubory/PPM_factum_Z%C3%A1v%C4%9Bre%C

4%8Dn%C3%A1%20zpr%C3%A1va_stravov%C3%A1n%C3%AD.pd

f 

• Zaměstnavatelé se obávají, že stravenkový paušál zlikviduje systém 

zaměstnaneckého stravování včetně kantýn. Paušál se dotýká nejen 

stravenek, které využívá 1,5 milionu zaměstnanců, ale i uživatelů 

závodních kantýn, kam chodí dalších 1,8 milionu zaměstnanců. 71 % 

zaměstnavatelů se domnívá, že zaměstnanci by požadovali „paušál na 

cokoliv“ místo dotovaných obědů v kantýnách a stravenek (PPM pro 

Svaz průmyslu a dopravy a UZS, leden 2020). Zaměstnavatelé by 

nemohli souběžně dotovat obědy v kantýnách a poskytovat paušál – 

ceny obědů v kantýnách by vyrostly z dnešních 30 – 40 Kč na tržních 

125 Kč. Řada zaměstnaneckých kantýn by musela zavřít, což by mělo 

negativní dopady na mnoho zaměstnavatelů. 

• Neúčelový paušál nepodporuje pravidelné stravování zaměstnanců. 

72 % zaměstnavatelů se domnívá, že finanční paušál nebude motivovat 

zaměstnance k pravidelným obědům. Jak dokládá průzkum 

Spotřebitelského fóra (strana 8, 11, 20), jen minimum paušálu by lidé 

investovali do obědu v restauracích a jídla, mnohem větší část by šla na 

spoření, splátky půjček a jiné aktivity. Lidé se stravovacími benefity 

obědvají signifikantně častěji a kvalitněji, než lidé bez nich. 

Zaměstnanci se stravenkami chodí na oběd do restaurace 3x více než 

lidé bez stravovacích benefitů  

https://spotrebitelskeforum.cz/wp-

content/uploads/2020/04/Ob%C4%9Bd-jako-

sou%C4%8D.prac_.dne_V%C3%9DSLEDKY_2020_04_02-1.pdf 

• Paušál nepřináší oproti stravenkám žádnou významnější úsporu 

administrativy. Naprostá většina (86 %) zaměstnavatelů, kteří poskytují 

stravenky, nemá s administrativou spojenou s nimi žádné problémy. 91 

% zaměstnavatelů se domnívá, že úspory administrativy v případě 

zavedení neúčelového finančního paušálu by byly malé nebo žádné. Je 

to dáno i rozšířením elektronických stravenek, které rozhodně nejsou 
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administrativně náročnější než paušál. 

• Předkladatel z našeho pohledu chybně vypočítal dopad změny na 

sociální a zdravotní pojištění, když počítá s rozdílnou částkou 

příspěvku pro výpadek pojistného na sociální a zdravotní pojištění – 

částka 1,7 mld. na sociálním pojistném zaměstnanců odpovídá u 

jednoho milionu zaměstnanců peněžitému příspěvku ve výši 1700 

ročně na zaměstnance, ale částka 0,8 mld. na zdravotním pojistném 

odpovídá částce 800 Kč ročně na zaměstnance. Předkladatel tak počítá 

s částkou 31 až 40 Kč na den a zaměstnance, která je dle našeho názoru 

podhodnocená - v současné chvíli je příspěvek na stravování v průměru 

ve výši 43 – 47 Kč/den a maximum je dokonce 72 kč/den. Z toho 

vyplývá, že skutečné dopady zavedení tohoto opatření do státního 

rozpočtu budou o mnoho vyšší, některé průzkumy ukazují až na částku 

21 mld.  

• Stravenkový paušál je další daňová výjimka, která prohlubuje 

nepřehlednost v daňovém systému. Nikde v Evropě stravovací 

hotovostní paušál neexistuje. Belgie uvažovala o jeho zavedení, ale po 

analýze dopadů od tohoto záměru upustila. Téměř ve všech evropských 

zemích dnes existuje podobný systém podpory stravování jako v ČR – 

nepeněžní plnění pro různé formy zajištění účelového stravování 

zaměstnanců. 

• Ministerstvo financí ve zprávě RIA na straně 36 hodnotí stávající 

variantu podpory zaměstnaneckého stravování (V0) a variantu se 

stravenkovým paušálem (V1).  Hodnotitel řadí varianty podle 

vhodnosti číslicemi od nejlepší (číslo 1) po nejhorší (číslo 2). 

Tabulka 5 - Vyhodnocení navržených variant 

 
Dopad 

na 

provoz

ovatele 

restaur

ací 

Adminis

trativní 

náklady 

Vyrovnání 

rozdílů 

mezi 

podnikatel

i a 

zaměstnan

ci 

 Redukce 

ztráty 

ekonomic

kého 

výkonu 

Snížení 

odlivu 

zisků 

V0 1 2 2  2 2 

V1 2 1 1  1 1 

Dopady na provozovatel restaurací je správné kritérium a MF i 

správně vyhodnotilo, že paušál bude mít na restaurace negativní dopad. 

Ale chybí zde další zásadní kritéria, jako dopady na zaměstnavatele, 
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na stravovací návyky zaměstnanců a na státní rozpočet. Tato kritéria 

by měla v případě paušálu (V1) významně negativní dopad a je třeba je 

také zohlednit.  

Naopak nesouhlasíme se zařazením kritéria „administrativní 

náklady“, které nehrají dle našich průzkumů roli – administrativa 

paušálu nebo elektronické stravenky je totožná. Dále nesouhlasíme 

s kritériem „vyrovnání rozdílů mezi podnikateli a zaměstnanci“ – 

každý zaměstnavatel má dnes možnost poskytnout svým 

zaměstnancům nějakou podporu stravování – stravenky, kantýnu, 

dovoz jídla, přímou smlouvu s restaurací; nedělají to pouze ti, kteří na 

to ekonomicky nemají, a to paušál nevyřeší. 

Nesouhlasíme ani s kritériem „redukce ztráty ekonomického 

výkonu“ – cílená stimulace gastro segmentu má zvlášť po těžkém 

krizovém období smysl a pozitivní ekonomický přínos. 

Celkově tedy vychází stávající varianta bez stravenového paušálu 

výrazně lépe než navrhovaná varianta s paušálem.      

Tato připomínka je zásadní. 

98. Česká leasingová a 

finanční asociace ČR 

1. D K novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění 

pozdějších předpisů 

K § 25 odstavec 1 písmeno w) 

Navrhujeme doplnit množinu subjektů, u kterých úhrn úvěrových 

finančních nástrojů od spojených osob v průběhu zdaňovacího 

přesahuje šestinásobek výše vlastního kapitálu o ostatní přímo či 

nepřímo regulovaná finanční instituce. 

w) finanční výdaje (náklady), kterými se pro účely tohoto zákona 

rozumí úroky z úvěrových finančních nástrojů a související výdaje 

(náklady), včetně výdajů (nákladů) na obstarání, zpracování úvěrů, 

poplatků za záruky, pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu k 

dlužníkovi (§ 23 odst. 7), a to ve výši finančních výdajů (nákladů) z 

částky, o kterou úhrn úvěrových finančních nástrojů od spojených osob 

v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové 

přiznání, přesahuje šestinásobek výše vlastního kapitálu, je-li 

příjemcem úvěrového finančního nástroje banka nebo pojišťovna nebo 

ostatní přímo či nepřímo regulovaná finanční instituce, nebo 

čtyřnásobek výše vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěrových 

finančních nástrojů. V případě, že podmínkou pro poskytnutí úvěrového 

finančního nástroje dlužníkovi věřitelem je poskytnutí přímo 

souvisejícího úvěru, zápůjčky nebo vkladu tomuto věřiteli osobou 

spojenou ve vztahu k dlužníkovi, považuje se pro účely tohoto 

Nevyhověno. 

Navrhovaná úprava je nad rámec připravované novely. 

Jedná se o poměrně zásadní změnu, kterou nelze řešit formou 

připomínky ke zcela nesouvisející novele. 
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ustanovení a vzhledem k tomuto úvěrovému finančnímu nástroji věřitel 

za osobu spojenou ve vztahu k dlužníkovi, 

Zdůvodnění:  

Daňové subjekty, které patří do skupin, ve kterých je rovněž finanční 

instituce, banka nebo jiná úvěrová instituce přímo regulována ČNB 

nebo jiným evropským regulátorem, spadají pod nepřímý dohled ČNB, 

respektive příslušného evropského regulátora, což vyplývá z jejich 

postavení člena skupiny konsolidačního celku. Z hlediska rovného 

daňového zacházení by na tyto daňové subjekty, tj. ostatní přímo či 

nepřímo regulovaná finanční instituce,  měla být uplatňována  

v případě daňově neuznatelných finančních výdajů stejná pravidla jako 

na banky nebo pojišťovny.  

Skutečnost, že k ostatním přímo či nepřímo regulovaným finančním 

institucím je přistupováno stejně jako k bankám v jiných zákonných 

opatření, vyplývá aktuálně  i z přijatého zákona o některých opatřeních 

v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. 

Úvěrujícím je podle důvodové zprávy k tomuto  zákonu ten, kdo jako 

podnikatel poskytl úvěr, tedy zejména banka, spořitelní a úvěrní 

družstvo, platební instituce, instituce elektronických peněz či 

nebankovní poskytovatel úvěrů, tedy jak osoba regulovaná Českou 

národní bankou, tak osoba vykonávající činnost v režimu 

živnostenského zákona. Regulatorní pravidla uplatňovaná vůči 

ostatním nepřímo regulovaným subjektům, tj. rozhodujícím 

poskytovatelům úvěrů a leasingů v České republice, jsou v tomto 

zákoně naprosto totožná, jako u přímo regulovaných subjektů.  

98. Česká leasingová a 

finanční asociace ČR 

2. D K novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění 

pozdějších předpisů 

Doplnit do § 24, odst. 2, písm. zt) do textu za větu:… „Paušální 

výdaje na dopravu možno uplatnit nejvýše za 3  vlastní silniční 

motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku“, 

pořizovaná na finanční leasing, v nájmu nebo užívaná na základě 

smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu 

převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu“ 

zt) paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem (dále jen 

„paušální výdaj na dopravu“), pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu 

silničním motorovým vozidlem podle písmene k) tohoto odstavce, ve 

výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý 

kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává 

daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční 

motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných 

Nevyhověno. 

Navrhovaná úprava je nad rámec připravované novely. 
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příjmů a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po 

část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě. 

Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se 

nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem 

spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové 

vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely. Používá-li poplatník některé 

silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj 

na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného 

příjmu, lze na takové silniční motorového vozidlo uplatnit pouze část 

paušálního výdaje na dopravu stanoveného podle první věty ve výši 80 

% této částky (dále jen „krácený paušální výdaj na dopravu“). Pokud 

poplatník u některého vozidla uplatní v souladu s předchozí větou 

krácený paušální výdaj na dopravu, potom pro účely tohoto zákona 

platí, že ostatní vozidla, u nichž poplatník v souladu s tímto 

ustanovením uplatní paušální výdaje na dopravu, užívá výlučně 

k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro účely tohoto 

zákona se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, 

u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, 

zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li 

prokázáno jinak. Paušální výdaj na dopravu možno uplatnit nejvýše za 

3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do 

obchodního majetku, pořizovaná na finanční leasing, v nájmu nebo 

užívaná na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na 

dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto 

vozidlu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové 

přiznání. V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob uplatnění 

paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění výdajů podle 

písmene k) a naopak. V měsíci pořízení nebo vyřazení silničního 

motorového vozidla lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje na 

dopravu. Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení příjmů silniční 

motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo 

ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální 

výdaj na dopravu nejvýše 5 000 Kč. Paušální výdaj na dopravu 

nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci s výjimkou poplatníků, 

kteří jsou veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí, 

poskytovatelem zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, obecně 

prospěšnou společností nebo ústavem, motivační příspěvek poskytnutý 

na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se 

pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 5 000 Kč měsíčně, 

v případě studenta vysoké školy do výše 10 000 Kč měsíčně; 

motivačním příspěvkem se pro účely tohoto zákona rozumí stipendium, 

příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích 
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zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné 

v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení 

osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec 

zvláštních právních předpisů,  

Zdůvodnění:  

Smyslem tohoto návrhu je zrovnoprávnění pravidel pro výpočet 

paušálů u všech způsobů pořízení silničních motorových vozidel. 

V současné době je podle statistik ČLFA většina (60%)  osobních a 

užitkových vozidel pořizována podnikatelskými subjekty na finanční 

leasing, nebo užívaná na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené 

s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva 

k tomuto vozidlu. U takto pořízených vozidel není umožněno 

podnikatelským subjektům, zejména malým a středním podnikatelům, 

uplatnit paušální výdaje na dopravu. 

98. Česká leasingová a 

finanční asociace ČR 

3. D Zákon o rezervách č. 593/1992 Sb. 

Znovu upozorňujeme již dříve připomínkovanou a Ministerstvem 

financí uznanou disproporci (daňovou nerovnost) mezi tvorbou daňově 

uznatelných opravných položek u úvěrů poskytovaných bankami a 

ostatními přímo či nepřímo regulovanými finančními institucemi.  

Stávající určení poplatníků, kteří půjčování peněz mají jako hlavní 

náplň podnikání a kteří mohou tvořit daňové opravné položky, není 

zcela neutrální. Členské společnosti ČLFA v případě, že poskytují jiné 

produkty než spotřebitelský úvěr (tj. leasing a úvěry pro podnikatele), 

nemohou daňově uznatelné opravné položky k pohledávkám z úvěrů 

vytvářet vůbec a jsou tudíž daňově znevýhodňovány. Absolutní většina 

členských společností ČLFA patří do skupin, ve kterých je rovněž 

finanční instituce, banka nebo jiná úvěrová instituce přímo regulována 

ČNB nebo jiným evropským regulátorem, a tudíž spadá pod nepřímý 

dohled ČNB, respektive příslušného evropského regulátora, vyplývající 

z jeho postavení člena skupiny konsolidačního celku. Navrhujeme 

proto přehodnotit množinu subjektů, kterým je umožněno tvořit daňové 

opravné položky k poskytnutým úvěrům rozšířením o daňové subjekty, 

jejichž hlavním předmětem podnikání je poskytování leasingů a úvěrů. 

Pokud jde o určení dotčených subjektů, hlavním kritériem by mělo být 

to, zda daný subjekt poskytuje úvěry (nebo leasing) jako svoji hlavní 

podnikatelskou činnost. Navrhujeme využit nově zavedené evidence 

nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů (tj. subjektů 

s oprávněním činnosti od ČNB) i pro daňové účely a umožnění těmto 

poskytovatelům daňové zohlednění ztrát z nesplacených úvěrů na 

úrovni bank. Samozřejmě předpokládáme, že společnosti, které nyní 

mohou tvořit daňové opravné položky (tj. např. ostatní finanční 

Nevyhověno. 

Navrhovaná úprava je nad rámec připravované novely.  

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 

není součástí připravovaného Návrhu zákona, kterým se mění některé 

zákony v oblasti daní od roku 2021. Jedná se o složitou problematiku, 

která se nedá řešit formou připomínky ke zcela nesouvisející novele, ale 

vyžaduje podrobný rozbor problematiky, standardní mezirezortní 

připomínkové řízení atd. 
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instituce dle dikce zákona o rezervách), nebudou oproti současnému 

stavu znevýhodněny.  

Navrhujeme zahrnout do Návrhu zákona, kterým se mění některé 

zákony v oblasti daní od roku 2021 i novelu zákona o rezervách č. 

593/1992 Sb. se zapracováním návrhů ČLFA k odstranění daňové 

nerovnosti pro poplatníky, kteří nemohou vytvářet daňově 

uznatelné opravné položky k pohledávkám z úvěrů.  

 Pro určení množiny subjektů, kterým je umožněno tvořit daňově 

uznatelné opravné položky k pohledávkám z úvěrů alternativně 

navrhujeme využít  definici úvěrujícího  z aktuálně přijatého zákona 

o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti 

s pandemií COVID-19. Úvěrujícím je podle důvodové zprávy k tomuto 

zákonu  ten, kdo jako podnikatel poskytl úvěr, tedy zejména banka, 

spořitelní a úvěrní družstvo, platební instituce, instituce elektronických 

peněz či nebankovní poskytovatel úvěrů, tedy jak osoba regulovaná 

Českou národní bankou, tak osoba vykonávající činnost v režimu 

živnostenského zákona jako svou hlavní činnost.  

99. České sdružení pro 

značkové výrobky 

1. Z Zásadní připomínka 

Tabákové společnosti - členové ČSZV vítají snahu Ministerstva financí 

ČR vytvořit předvídatelné daňové prostředí jak pro stát, tak pro 

průmysl, a stanovit tříletý daňový kalendář. Nicméně jsou toho názoru, 

že by připomínkové řízení mělo být odloženo na pozdější období, 

protože v současně době je nezbytné veškeré úsilí soustředit na boj s 

krizí spojenou s COVID-19. 

 

Seznam tabákových společností - členů ČSZV 

British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. 

DanCzek Tobacco  CR, s.r.o. 

JT International spol. s.r.o. 

Philip Morris ČR a.s. 

všichni 

134. Asociace pro 

kapitálový trh 

1. D K ČÁSTI ŠESTÉ - ZMĚNA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 

PŘIPOMÍNKA Č. 1: UMOŽNĚNÍ PRŮTOKOVÉ DIVIDENDY 

Navrhujeme  legislativní změnu zákona o daních z příjmů, která 

má umožnit fondům provést výplatu přijatých dividendových 

příjmů a aplikovat pravidlo pro průtok přijatých příjmů 

podléhajících srážkové dani a daněných v samostatném základu 

daně i v těch případech, kdy fondy dosáhnou daňové ztráty.  

  

Nevyhověno. 

Navrhovaná úprava je nad rámec připravované novely.  

Jedná se o poměrně zásadní změnu, kterou nelze řešit formou 

připomínky ke zcela nesouvisející novele. 
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Úprava § 36 odst. 4 zákona o daních z příjmů: 

4) U příjmů plynoucích z podílu na zisku z účasti z držby cenných 

papírů představujících účast v základním investičním fondu je 

základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně 

příjem snížený o poměrnou část příjmů podléhajících dani vybírané 

srážkou podle zvláštní sazby daně nebo sazbě daně podle § 21 odst. 4 

připadající na tento základ daně, které byly zúčtovány ve prospěch 

výnosů investičního fondu ve zdaňovacím období, s nímž tyto příjmy 

souvisí. Pokud byly výše uvedené příjmy zúčtovány ve prospěch výnosů 

včetně daně, základ daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní 

sazby daně se snižuje pouze o částku sníženou o daň. Poměrná část 

připadající na tento základ daně se stanoví ve stejném poměru, v jakém 

je rozdělován zisk určený k výplatě příjmů mezi akcionáře nebo 

majitele podílových listů. Obdobně se postupuje i u příjmu z podílu na 

likvidačním zůstatku investičního fondu nebo z vypořádacího podílu při 

zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným nebo 

komanditisty v komanditní společnosti, které jsou investičním fondem. 

  

Úprava § 36 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů: 

(2) Zvláštní sazba daně z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 a 17, 

pokud není v odstavci 1 nebo 5 stanoveno jinak, činí 15 %, a to 

a) z podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém 

fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, z příjmů 

plynoucích z držby cenných papírů představujících účast v základním 

investičním fondu a z plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné 

fundace; u poplatníků podle § 2 z rozdílu mezi vyplacenou jmenovitou 

hodnotou a emisním kursem dluhopisu, vkladního listu nebo vkladu 

jemu na roveň postavenému nebo v případě jejich zpětného odkupu z 

rozdílu mezi cenou zpětného odkupu a jejich emisním kursem, z 

úrokového příjmu z dluhopisu35a), ze směnky vystavené bankou k 

zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, vkladního listu a vkladu 

mu na roveň postavenému, s výjimkou úrokového příjmu z dluhopisu 

vydaného v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice nebo 

Českou republikou plynoucího poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2, 

  

Úprava § 8 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů: 

(1) Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 odst. 

1 nebo § 7 odst. 1 písm. d), jsou  
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a) podíly na zisku obchodní korporace nebo podílového fondu, je-li v 

něm podíl představován cenným papírem, příjmy plynoucí z držby 

cenných papírů představujících účast v investičním fondu a úroky z 

držby cenných papírů, 

  

Jedná se o legislativní změnu zákona o daních z příjmů, která má 

umožnit fondům provést výplatu přijatých dividendových příjmů a 

aplikovat pravidlo pro průtok přijatých příjmů podléhajících 

srážkové dani a daněných v samostatném základu daně i v těch 

případech, kdy fondy dosáhnou daňové ztráty. 

Jedná se o výplatu určitých druhů příjmu, a to konkrétně příjmů 

podléhajících zvláštní sazbě daně podle §20b ZDP a příjmů z 

tuzemska zdaněných srážkovou daní u zdroje, tj. příjmů, které 

fondy vykazují v daňovém přiznání na ř. 120 resp. 130. V naprosté 

většině případů se jedná o příjmy z držby akciových cenných 

papírů – dividendy. Uvedené příjmy jsou charakteristické tím, že 

akciové fondy je inkasují pravidelně. 

Cílem je umožnit fondům pravidelnou výplatu dividend při aplikaci 

průtokové dividendy bez ohledu na skutečnost, zda fond za příslušný 

rok dosáhl zisk či nikoliv. Institut tzv. průtokové dividendy je běžně 

využívaný např. v zemích Beneluxu. Tamní daňový systém je však 

jednodušší než v ČR a fondy odvádí daň z aktiv v jednotkách bps. 

Současná česká legislativa neumožňuje vyplatit podíl na zisku, pokud 

daňový subjekt realizuje za příslušný rok daňovou ztrátu a současně 

nemá v kapitálu vytvořené zdroje např. v podobě nerozděleného zisku 

z minulých let. 

Aktuálně lze využít institutu průtokové dividendy, pokud fond dosáhne 

účetního zisku nebo má zdroje v nerozděleném zisku. Varianta, která 

brání vyplacení dividendy je souběh účetní ztráty, absence 

nerealizovaného zisku (a příp. i absence kladného emisního ážia). 

Cílem je iniciovat návrh ustanovení zákona o daních z příjmů tak, aby 

dividendové příjmy, které inkasuje fond, bylo možné vyplatit 

podílníkům, třebaže subjekt bude za příslušný rok v účetní ztrátě. Je 

možné, že bude potřeba upravit také prováděcí vyhlášku zákona o 

účetnictví č. 501/2002 Sb. ve smyslu rozdělení hospodářského 

výsledku dosaženého z běžné činnosti na hospodářský výsledek 

dosažený z příjmu dividend a ostatní hospodářský výsledek. Následně 

po schválení účetní závěrky fondu by mělo být možné převést hodnotu 

přijatých dividend na závazek vůči podílníkům a ostatní hospodářský 
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výsledek do nerozděleného zisku/neuhrazené ztráty. 

Vzhledem k možné potřebě změny Zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech chápeme jako nezbytné tento 

návrh diskutovat i s Odborem 35 Ministerstva financí.  

Obzvláště v současné době je nezbytné zajistit 

konkurenceschopnost českého sektoru investičních fondů. Tato již 

dlouho požadovaná změna ke konkurenceschopnosti přispěje, a 

navíc rozšíří investiční možnosti pro české investory. Navržená 

změna nepředstavuje žádné zatížení státního rozpočtu.  

134. Asociace pro 

kapitálový trh 

2. D K ČÁSTI ŠESTÉ - ZMĚNA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 

PŘIPOMÍNKA Č. 2: ÚPRAVA DLUHOPISŮ VYDANÝCH V 

ZAHRANIČÍ 

Body 6 a 19 a přechodná ustanovení: nesouhlasíme se zrušením 

osvobození příjmů plynoucích z dluhopisů vydávaných v zahraničí 

poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou 

daňovým nerezidentům. 

S návrhem nesouhlasíme, protože zrušení osvobození by pro 

custodiany znamenalo nepřiměřenou administrativní zátěž a téměř 

faktickou nemožnost plnění.  U tzv. eurobondů téměř není možné zjistit 

konečného příjemce úrokových příjmů. Centrální depozitáře, přes které 

jsou emise vydávány, tuto informaci nemohou zveřejňovat. Stejně tak 

výplatní agenti neznají konečného vlastníka příjmů. Informace o 

konečných držitelích příjmů jsou tak zjistitelné až na úrovni 

jednotlivých custodianů. Zrušení této výjimky by znamenalo 

obrovskou administrativní zátěž s rizikem, že u značné části se 

konečného vlastníka příjmů nepodaří zjistit a příjem bude zdaněn 

sazbou srážkové daně ve výši 35%, což zásadně ovlivní 

konkurenceschopnost českých emitentů tzv. eurobondů na evropském 

trhu.  

Výplata úrokových příjmů je nastavena přes zahraničního platebního 

agenta (nemá k dispozici informaci o konečném investorovi) a 

zahraniční depozitáře cenných papírů. Na základě informací 

od  platebních agentů nebude pravděpodobně možné potřebné 

informace/podklady k daňové rezidenci investorů od platebního agenta 

získat, protože ten je k dispozici nemá a depozitář mu tento typ 

informací neposkytne. Jediná informace, kterou depozitář poskytuje, je 

celková částka sražené daně. 

Domníváme se, že i pokud by bylo možné potřebné podklady od 

depozitářů získat, proces by byl administrativně náročný, obzvláště z 

Nevyhověno. 

Podle připomínky by se mělo de facto kapitulovat na výběr daně s 

argumentací, která popírá základní principy mezinárodního zdaňování. 

Je v zájmu samotného poplatníka předložit požadované dokumenty, a to 

v případě mezinárodního zdanění obecně, nikoli jen v této situaci; 

pokud je nepředloží, až poté se uplatní 35% srážková daň. Jde tedy o 

volbu poplatníka. O ztrátě konkurenceschopnosti v situaci, kdy má 

Česká republika v platnosti 88 smluv o zamezení dvojího zdanění, které 

snižují sazbu srážkové daně ve státě zdroje úroků, nelze hovořit. 

Přechodná ustanovení byla upravena tak, že na všechny příjmy 

z dluhopisů emitovaných přede dnem nabytí účinností nové právní 

úpravy se použije dosavadní právní úprava, úprava tedy nepůsobí 

retroaktivně. 
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důvodu několika entit v řadě. Nicméně podle dostupných informací 

tato možnost není podle běžné tržní praxe možná. 

Dle našich informací je navíc běžnou praxí, že úrokové příjmy 

z eurobondů v zahraničí ve státě rezidence emitenta zdanění 

nepodléhají. V některých zemí se tento princip neuplatní pouze na 

eurobondy, ale na dluhopisy či příjmy z úroků vyplácené rezidenty 

obecně. Česká republika by tak přijetím výše uvedeného návrhu, tj. 

zavedením srážkové daně na úroky z eurobondů emitovaných českými 

rezidenty, byla spíše výjimkou.  

S ohledem na výše uvedené nelze vyloučit, že zrušení výjimky by 

mohlo mít za následek významné snížení atraktivnosti eurobondů pro 

investory (zdanění obecně podléhají i ve státě daňové rezidence 

investora). 

Zároveň si dovolujeme upozornit, že přechodná ustanovení navržená 

k této změně působí retroaktivně, kdy emitenti budou muset aplikovat 

nový zákon i na dluhopisy vydané přede dnem účinnosti tohoto zákona.  

134. Asociace pro 

kapitálový trh 

3. D K ČÁSTI ŠESTÉ - ZMĚNA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 

PŘIPOMÍNKA Č. 3: ZOHLEDNĚNÍ NÁVRHU NA ZAVEDENÍ 

TZV- ÚČTU DLOUHODOBÝCH INVESTIC Z KONCEPCE 

ROZVOJE KAPITÁLOVÉHO TRHU  

Dalším návrhem, který by zvýšil konkurenceschopnost 

kapitálového trhu a rozšířil možnosti pro české investory, je návrh 

obsažený ve vládní Koncepci rozvoje kapitálového trhu, a to 

zavedení tzv. účtu dlouhodobých investic. Dáváme ke zvážení jeho 

zahrnutí do aktuální novely Zákona o daních z příjmů. 

Vysvětleno. 

Účet dlouhodobých investic je zaváděn novelou zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu obsaženou v návrhu zákona, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu a u kterého právě 

probíhá vnější připomínkové řízení. Příslušná novela zákona o daních 

z příjmů týkající se tohoto účtu je součástí tohoto návrhu, neboť 

nemůže být přijata samostatně bez uvedené novely zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu. 

136. Asociace 

soukromého 

zemědělství ČR 

1. Z ASZ ČR vznáší zásadní připomínku k části šesté návrhu zákona, 

kterým se upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

konkrétně k návrhu úpravy §4, odst. (1), písm. b). ASZ ČR zásadně 

nesouhlasí s navrhovaným prodloužením doby, po jejímž uplynutí 

dochází k osvobození od daní z příjmu v případě prodeje nemovitých 

věcí. Považujeme tento návrh za omezení nakládání s vlastním 

majetkem coby ústavního práva a ingerenci státu v tomto smyslu za 

zcela nepřijatelnou. Zároveň v žádném případě nelze ve všech 

případech, kdy vlastník rozhodne pro prodej nemovitosti po kratší 

době, než je 15 let, automaticky předpokládat, že se jedná o 

„spekulativní“ pořízení k dalšímu prodeji. Tato změna se nedotýká 

pouze bytů, které řeší důvodová zpráva, ale také zemědělské půdy a 

dalších nemovitostí. Pokud navíc důvodová zpráva uvádí, že cílem je 

odstranit duplicitu v zákoně, a tedy pouze odstranit technologicko-

legislativní problém, nevidíme zde důvod k prodloužení uvedené lhůty. 

Nevyhověno. 

Navržená úprava je jedním z kroků naplňujících programové prohlášení 

ve vztahu k záměru na omezování a rušení daňových výjimek, jenž 

zákon o daních z příjmů široce obsahuje.  

Nastavení této změny časového testu není pouze cestou k omezení 

spekulací, ale také je nutno ji posuzovat z hlediska systémovosti a 

koncepčnosti.  Vláda ve svém programovém prohlášení nastavila záměr 

rušení či omezení daňových výjimek. Tento proces je nutno chápat 

nikoliv jako jednorázový akt ale jako postupné naplňování cílem 

omezením či rušením jednotlivých nastavení v zákoně o daních z 

příjmů, a to i v návaznosti na další připravované či probíhající úpravy v 

daňovém systému. Prodloužení časového testu pro osvobození 

rozhodně nelze považovat za porušení ústavního práva nakládání s 

vlastním majetkem. Nelze souhlasit s uvedeným závěrem, neboť 

předpokladem investice do nemovitého majetku by měl být záměr 
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Tato změna není v důvodové zprávě nijak zdůvodněna. 

Zároveň se obáváme, že tento krok může negativně ovlivnit rozhodnutí 

o investicích do nemovitého majetku, protože vlastníci budou 

limitování daňovou sankcí, která je nastavená na velmi dlouhou dobu. 

Důsledky pak mohou být kontraproduktivní, protože investice do 

nemovitého majetku je zárukou stability ve společnosti, mají pozitivní 

vliv na trh a také znamenají lepší péči o stav těchto nemovitostí. 

vlastnictví v delším časovém horizontu, než je doba časového testu pro 

osvobození nastavená v současném znění zákona o daních z příjmů. 

Navrhovaná redukce doby vlastnictví nemovité věci by měla mít ve 

svém důsledku pozitivní vliv na realitní trh, kdy hodnoceným přínosem 

je v tomto případě též alespoň částečné docílení narovnání stavu s 

poplatníky provozujícími prodej nemovitých věcí jako živnost v rámci 

realitní činnosti, kdy příjmy z prodeje předmětných nemovitých věcí 

jsou předmětem daně z příjmů ze samostatné činnosti. 

Tyto novelizační body byly přesunuty do návrhu zákona, kterým se 

zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 

nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další 

související právní předpisy, a který vláda schválila dne 30. dubna 2020. 

Při projednání tohoto návrhu vlády došlo ke zkrácení doby na 10 let. 

144. Česká bankovní 

asociace 

1. Z § 19 Osvobození od daně odst. i) 

Text zákona navržený k vypuštění: 

i) úrokové příjmy poplatníků uvedených v § 17 odst. 4, které jim 

plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v 

České republice nebo Českou republikou, 

 

Návrh ČBA: 

Navrhujeme ponechat ustanovení § 19 odst. i) v novele zákona. 

 

Zdůvodnění: 

Uvedená ustanovení byla do zákona o daních z příjmů doplněna 

novelou zákona č. 259/1995 Sb. z důvodu umožnění emisí eurobondů. 

U emisí eurobondů není možné zjistit konečné příjemce úrokových 

příjmů. Před účinností výše uvedené novely zákona nebylo možné 

eurobondy vydat (uplatňovala by se vždy srážková daň v plné výši bez 

možnosti snížení sazby daně dle příslušných smluv o zamezení dvojího 

zdanění).  

Eurobondy jsou obvykle vydávány prostřednictvím centrálních 

depozitářů cenných papírů Euroclear a Clearstream, kteří podle 

platných jurisdikcí daných zemí nemohou zveřejnit, kdo je držitelem 

dluhopisů (jedná se o standardní mezinárodní praxi). Ani platební 

agenti neznají, kdo je konečným příjemcem těchto příjmů, neboť 

prostředky pouze převádí těmto depozitářům a ti je dále distribuují u 

nich evidovaným držitelům těchto cenných papírů. Ani v tomto případě 

se však nemusí jednat o konečné vlastníky úrokových příjmů, neboť 

evidovanými držiteli mohou být správci cenných papírů, kteří cenné 

papíry spravují pro své klienty.  

Dovolujeme si proto upozornit na to, že zrušení výjimky znamená 

Nevyhověno. 

Podle připomínky by se mělo de facto kapitulovat na výběr daně s 

argumentací, která popírá základní principy mezinárodního zdaňování. 

Je v zájmu samotného poplatníka předložit požadované dokumenty, a to 

v případě mezinárodního zdanění obecně, nikoli jen v této situaci; 

pokud je nepředloží, až poté se uplatní 35% srážková daň. Jde tedy o 

volbu poplatníka. 
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enormní administrativní zátěž pro příslušné instituce, která však dle 

výše uvedených argumentů u značné části obchodů nezajistí 

identifikaci konečných vlastníků. 

Současně argumentace uváděná v důvodové zprávě týkající se dosažení 

shodného zdanění pro daňové rezidenty i nerezidenty není správná, 

neboť daňoví nerezidenti uvedené příjmy zdaňují dle platné jurisdikce 

ve státě, jehož jsou daňovým rezidentem.  

Do účinnosti novely zákona č. 80/2019 Sb. nebyla povinnost tyto 

vyplácené příjmy oznamovat správci daně, avšak z důvodu nemožnosti 

zjištění konečného příjemce úroků vyhověl SFÚ bankám a zprostil je 

oznamovací povinnosti v této oblasti. 

Tato připomínka je zásadní. 

144. Česká bankovní 

asociace 

2. Z § 19 Osvobození od daně Odst. i) 

Návrh ČBA v případě, že text§ 19 Osvobození od daně Odst. i) bude 

vypuštěn: 

Navrhujeme rozšířit Přechodná ustanovení: 

Podle bodu 3 navrhovaných přechodných ustanovení by se měl na 

úrokový příjem z eurobondu vydaného přede dnem nabytí účinnosti 

novely, plynoucí daňovému nerezidentovi použit zákon č. 586/1992 

Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely. 

Návrh novely však zároveň zavádí srážkovou daň i pro rezidenty. Jak 

již bylo uvedeno v dopise ČBA 93/O/2020, informaci o konečných 

investorech, včetně jejich daňové rezidence nemají banky k dispozici. 

Navrhujeme tedy přechodné ustanovení rozšířit i na rezidenty. 

Zdůvodnění: 

Výplata úrokových příjmů je nastavena přes zahraničního platebního 

agenta (nemá k dispozici informaci o konečném investorovi) a 

zahraniční depozitáře cenných papírů. Podle vyjádření platebního 

agenta, nebude pravděpodobně možné potřebné informace/podklady k 

daňové rezidenci investorů od platebního agenta získat, protože ten je k 

dispozici nemá a depozitář mu tento typ informací neposkytne. Jediná 

informace, kterou depozitář poskytuje je celková částka sražené daně. 

Domníváme se, že i pokud by bylo možné potřebné podklady od 

depozitářů získat, proces by byl administrativně náročný, obzvláště z 

důvodu několika entit v řadě. Nicméně podle dostupných informací 

tato možnost není podle běžné praxe možná. 

S ohledem na výše uvedené nelze vyloučit, že zrušení výjimky by 

Vyhověno. 

Připomínka zřejmě nemíří na změnu ve způsobu výběru daně u 

poplatníků daně z příjmů právnických osob, ale u poplatníků daně 

z příjmů fyzických osob, nesouvisí tedy se změnou § 19 odst. 1 písm. i), 

ale se změnou § 4 odst. 1 písm. za) a změnou § 8 odst. 5 zákona o 

daních z příjmů.  

 

Právní úprava osvobození příjmů plynoucích z dluhopisů vydávaných 

v zahraničí Českou republikou zůstává zachována a současně je 

rozšířena tak, že se nově vztahuje na daňové rezidenty i nerezidenty a 

dále též na příjmy plynoucí z dluhopisů vydávaných členským státem 

Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor. 

Ruší se osvobození vztahující se na příjmy plynoucí z dluhopisů 

vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice. 

 

Přechodné ustanovení vztahující se k navrhované změně bylo upraveno 

tak, že se vztahuje na všechny příjmy související s dluhopisy: 

3. Na  dluhopis, vkladní list vydaný jako cenný papír a cenný papír 

jemu na roveň postavený emitované přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona se použijí § 4 odst. 1 písm. za), § 8 odst. 1 písm. a), § 8 odst. 2 

až 5, § 19 odst. 1 písm. i), § 36 odst. 1 písm. b) bod 1, § 36 odst. 2 písm. 

a), § 36 odst. 6 a § 38e odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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mohlo mít za následek významné snížení atraktivnosti eurobondů pro 

investory (zdanění obecně podléhají i ve státě daňové rezidence 

investora). 

Z předběžného výzkumu přístupu k dané problematice v jiných 

členských státech EU vyplývá, že je běžnou praxí, že úrokové příjmy z 

eurobondů v zahraničí ve státě rezidence emitenta zdanění nepodléhají. 

V některých zemí se tento princip neuplatní pouze na eurobondy, ale na 

dluhopisy či příjmy z úroků vyplácené rezidenty obecně. Česká 

republika by tak přijetím výše uvedeného návrhu, tj. zavedením 

srážkové daně na úroky z eurobondů emitovaných českými rezidenty, 

byla spíše výjimkou. V případě potřeby lze poskytnout komentář k 

přístupu jednotlivých zemí ke zdanění eurobondů. K míře znalosti 

emitenta o zahraničních investorech máme neformálně potvrzeno, že 

emitenti těmito informacemi běžně nedisponují. 

Tato připomínka je zásadní 

144. Česká bankovní 

asociace 

3. Z § 38da odst. 3 

Text návrhu MF: 

(3) Oznámení podle odstavce 1 lze podat jen 

a. na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí, 

b. na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a 

uspořádání údajů shodné s tiskopisem podle písmene a), nebo 

c. datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a 

struktuře zveřejněné správcem daně 

1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky 

vlastnoručního podpisu, 

2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do 

jeho datové schránky, nebo 

3. dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu. 

Návrh ČBA: 

Navrhujeme doplnit §38da odst. 3 o možnost zaslat oznámení týkající 

se osvobozených příjmů, jež mají být nově reportovány po skončení 

roku, formou souhrnné tabulky zpracované v aplikaci Excel obsahující 

všechny tyto příjmy za daný rok v jednom souboru (přičemž každý 

reportovaný příjem bude uveden na samostatném řádku). Tento typ 

reportování je pro plátce s velkým množstvím oznamovaných příjmů 

významně méně zatěžující, přičemž množství informací předávaných 

finančnímu úřadu zůstane zachováno. 

Tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno. 

Pokud by orgány Finanční správa České republiky připustily podávání 

této oznamovací povinnosti v aplikaci EXCEL, tak není schopna 

s danými informacemi pracovat v rámci současného systému ADIS (na 

druhou stranu to nevylučuje možné budoucí zapracování navrhovaným 

způsobem v nDISu). Důvodem, proč došlo ke změně § 38d zákona o 

daních z příjmů, které vyústilo v nový § 38da  zákona o daních 

z příjmů, byl požadavek Ministerstva financí na přístup k těmto 

informacím. Pokud je nutné tato data pravidelně reportovat, musí být 

v rámci systému zpracovávaná jednotně, jinak nelze poskytovat 

relevantní výstupy. Umožnění podávat dané oznámení v souborech typu 

excel by dané neumožňovalo.  
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144. Česká bankovní 

asociace 

4. Z § 38da odst. 6 

Text návrhu MF: 

(6) Plátce daně není povinen podat oznámení podle odstavce 1 o 

a) příjmu, který je od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní 

smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice, pokud 

souhrnná hodnota příjmů daného druhu plynoucích danému daňovému 

nerezidentovi nepřesahuje v daném kalendářním měsíci 100 000 Kč 

300 000 Kč 

 

Návrh ČBA: 

Navrhujeme zvýšit částku nad kterou se oznamuje na 1 000 000 Kč. V 

aktuálním znění zákona je uvedeno 100 000 Kč, předkladatel novely 

navrhuje navýšení na 300 000 Kč, nicméně i tato částka generuje velké 

množství oznámení zatěžující poplatníky i správce daně. Proto 

navrhujeme vyšší navýšení částky. 

Navrhujeme rozšířit seznam nereportovaných příjmů dle § 38da odst. 6 

o nové písmeno 

c) „příjmu, u kterého daný plátce plní vůči správci daně oznamovací 

povinnost podle zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při 

správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, resp. příslušných mezinárodních smluv.“ Tímto 

bude z reportovací povinnosti odstraněno duplicitní reportování příjmů 

oznamovaných již dle CRS/FATCA. 

Tato připomínka je zásadní 

K zvýšení limitu pro oznamování příjmů: Nevyhověno. 

Zvýšení limitu ze 100 000 Kč na 300 000 Kč příjmů stejného druhu za 

kalendářní měsíc je z hlediska snížení administrativní zátěže, které je 

důvodem navrhované změny, dostačující, jelikož se podstatně sníží 

počet doposud podávaných oznámení. Po zvýšení limitu již nebudou 

oznamovány položky nevýznamné výše, které za současného stavu 

představují vysoké procento podání, ale zahrnují jen zanedbatelnou část 

celkového objemu oznamovaných příjmů a týkají se většinou příjmů, 

jejichž oznamování není pro plnění účelu institutu oznámení o příjmech 

plynoucích do zahraničí zásadní. Jedná se zejména o příjmy ze služeb a 

odhaduje se, že zavedení uvedených úprav povede ke snížení počtu 

podání týkajících se těchto příjmů až o dvě třetiny. 

 

K vynětí duplicitně oznamovaných příjmů: Vyhověno jinak. 

Výčet příjmů uvedených v ustanovení § 38da odst. 6 byl doplněn o 

písmeno c):. 

 

„c) příjmu, o kterém je tento plátce daně povinen podat správci daně 

oznámení podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.“. 

155. Mostex import-

export 

1. D § 101 odstavec d) 

Tabákem do vodní dýmky se rozumí tabák, který obsahuje minimálně 

40 % melasy a dalších marmelád ovocného původu a je nezaměnitelný 

ostatními dýmkovými či cigaretovými tabáky. 

Nevyhověno. 

Připomínka jde nad rámec předloženého návrhu zákona, který byl 

rozeslán v rámci vnějšího připomínkového řízení. 

Předkladatel v současné době neuvažuje o zavedení zvláštní sazby 

spotřební daně pro tabák do vodních dýmek. Tento přístup by byl 

rovněž v rozporu s legislativou EU.   

155. Mostex import-

export 

2. D § 104 

Sazby daně k 1. lednu 2021 jsou stanoveny takto: 

Tabák ke kouření 2460 Kč/kg 

Tabák do vodních dýmek 2000 Kč/kg 

 

Sazby daně k 1. lednu 2022 jsou stanoveny takto: 

Tabák ke kouření 2460 Kč/kg 

Tabák do vodních dýmek 2000 Kč/kg 

Nevyhověno. 

Připomínka jde v části nad rámec předloženého návrhu zákona, který 

byl rozeslán v rámci vnějšího připomínkového řízení. 

V případě, že by došlo k vytvoření další daňové kategorie tabákových 

výrobků se zvláštní sazbou spotřební daně, muselo by se v souladu se 

směrnicí 2011/64/EU o struktuře a sazbách daně z tabákových výrobků 

jednat o kategorii „ostatní tabák ke kouření“, kam by s výjimkou tabáku 

k ručnímu balení cigaret byly zařazeny všechny ostatní druhy tabáku 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPYKLEGX)



- 119 - 

 

 

 

Sazby daně k 1. lednu 2023 jsou stanoveny takto: 

Tabák ke kouření 2460 Kč/kg 

Tabák do vodních dýmek 2000 Kč/kg 

včetně tabáku do vodních dýmek. Zavedení kategorie „ostatní tabák ke 

kouření“ do české legislativy však předkladatel dlouhodobě 

nepodporuje. Jedním z hlavních důvodů je možnost zneužití této 

kategorie s nižší sazbou daně pro prodej tabáku k ručnímu balení 

cigaret a s tím související riziko vzniku daňových úniků. Dle stanoviska 

odborného pracoviště Generálního ředitelství cel není při standardní 

kontrole možné rozeznat tabák k ručnímu balení cigaret od ostatních 

druhů tabáku (dýmkového, lulkového). 

Předkladatel nesouhlasí ani s dalším návrhem připomínkového místa, a 

to nenavyšovat v období let 2021 - 2023 sazby spotřební daně u 

kategorie „tabák ke kouření“. Došlo by tím totiž k porušení principu 

proporcionality při navyšování sazeb spotřební daně z tabákových 

výrobků. Vzniklé daňové zvýhodnění výrobků spadajících do této 

kategorie by vyvolalo nežádoucí substituční efekt (např. přechod části 

uživatelů cigaret k jemně řezanému tabáku pro ruční balení cigaret) 

cigaret), což by vedlo k poklesu příjmů státního rozpočtu. Tento přístup 

je plně v souladu s legislativou EU. 

155. Mostex import-

export 

3. D K našemu návrhu na úpravu zákona č. 353/2003 Sb. si Vám 

dovolujeme poslat složení tabáku do vodních dýmek, které jsme 

obdrželi od našeho dodavatele. 

 

List of ingredients (%) 

Sophies Shisha Moassel Flavours (tobacco) 

 

Tobacco 14 

Glycerine 49 

Molasses 33.97 

Colour food save 0.03 

Flavour 3 

Nevyhověno. 

Jedná se pouze o doplňující informace k problematice zdanění tabáku 

do vodních dýmek. Odůvodnění stanoviska MF viz výše. 

162. Potravinářská 

komora České 

republiky 

1. - SHRNUTÍ HLAVNÍCH DOPADŮ PŘEDLOŽENÉHO 

MATERIÁLU (stručné shrnutí toho jak návrh ovlivní podnikatelské 

prostředí)  

V souvislosti s předkládaným materiálem Návrh zákona, kterým se 

mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony se otevírá 

také Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních. Předkládané 

připomínky nenarušují záměr návrhu zákona, kterým se mění některé 

zákony v oblasti daní a některé další zákony, ale jsou pouze jeho 

doplněním směřujícímu ke zjednodušení podnikatelské činnosti a 

harmonizaci s předpisy EU. Dále uvedené návrhy na změny byly 

konzultovány s MF ČR. 

Bere se na vědomí. 

162. Potravinářská 

komora České 

2. D OBECNÁ PŘIPOMÍNKA (shrnutí důvodů nesouhlasu s navrhovanou 

právní úpravou či dokumentem nelegislativní povahy, aniž by bylo 

Bere se na vědomí. 

Připomínka jde nad rámec předloženého návrhu zákona, který byl 
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republiky nutné označit konkrétní rozporované ustanovení a uvádět odůvodnění) 

Důvodem předložení připomínek je skutečnost, že v rámci stávajícího 

znění zákona č. 353/2003 o spotřebních daních je problematika výroby 

a prodeje potravinářských přísad obsahujících líh řešena pouze 

okrajově a to především z pohledu výroby a prodeje potravin 

v nomenklatuře 2207 a 2208. Sice je zde respektována směrnice Rady 

2008/118/ES, ale z hlediska nejednotnosti jeho výkladu dochází i 

k nejednotným přístupům k této problematice ze strany celních orgánů. 

Typickým příkladem je například vztah k výkladu Výboru pro spotřební 

daně (CED No. 458) z roku 2003 k problematice osvobození aromat 

pro výrobu potravin, kdy ve většině zemí je jeho stanovisko 

respektováno. 

rozeslán v rámci vnějšího připomínkového řízení. Zákon č. 353/2003 

Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů je plně 

harmonizován se směrnicí Rady 2008/118/ES a také se směrnicí Rady 

1992/83/EHS a dalšími směrnicemi, které se týkají spotřebních daní. 

Uvedený guideline (CED No. 458) není právně závazný a byl přijat 

v době, kdy se k němu Česká republika ještě nemohla vyjádřit. Celní 

správa, z důvodu zjednodušení podnikatelské činnosti při problémech 

vzniklých s uplatňováním tohoto dokumentu, jej aplikuje tak, aby 

nebyla vytvořena bariéra volného pohybu zboží. 

162. Potravinářská 

komora České 

republiky 

3. Z ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY (ke každé připomínce je 

třeba uvést konkrétní ustanovení – článek, §, odst., písmeno, případně 

bod, jehož se připomínka týká a návrh nového znění, podmínkou pro 

uplatnění je uvedení odůvodnění navrhované změny!) 

Připomínka k  § 3, písm. i) 

Text „ podle § 52a nebo 53“ nahradit textem „podle § 52a, 53 nebo 

73“ 

 

Odůvodnění k § 3 písm. i) 

Navrhujeme doplnit do ustanovení § 3 písm. i) možnost „přeprodeje“ 

osvobozených lihových výrobků stejně tak, jak je to u minerálních 

olejů. Dosavadní vnitrostátní právní úprava neumožňuje přeprodej 

lihových výrobků osvobozených od spotřební daně. 

Dosavadní úprava ustanovení § 3 Vymezení pojmů:  

„Pro účely tohoto zákona se rozumí 

i) uživatelem vybraných výrobků osvobozených od daně (dále jen 

"uživatel") právnická nebo fyzická osoba, která přijímá a užívá, 

případně podle § 52a nebo 53 prodává dalšímu uživateli, vybrané 

výrobky osvobozené od daně; uživatelé mají postavení daňových 

subjektů bez povinnosti se registrovat,“ 

Takto vymezený pojem „uživatele“ nepřipouští přeprodej 

osvobozených lihových výrobků. Je tedy otázkou, zda je přípustné 

omezit obchodování s lihem, tedy s lihovými výrobky, u kterého lze 

uplatnit osvobození od harmonizované spotřební daně tak, že jej nelze, 

jako osvobozený od spotřební daně vůbec přeprodávat v obchodním 

Nevyhověno. 

Připomínka jde nad rámec předloženého návrhu zákona, který byl 

rozeslán v rámci vnějšího připomínkového řízení. 

Nově navržené ustanovení navrhuje umožnění přeprodeje veškerého 

osvobozeného lihu, u kterého uživatel nedisponuje povolením 

k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně. Tento návrh nelze 

akceptovat, neboť správce daně by ztratil významný nástroj kontroly 

nad pohybem a užitím osvobozeného lihu pro stanovený účel, a vzniklo 

by značné riziko možnosti zneužití takového lihu pro jiný, než 

stanovený účel. Hrozilo by tak zvýšené riziko daňových úniků a 

nelegální použití osvobozeného lihu s možnými nedaňovými 

konsekvencemi (fatální zdravotní následky). 

Navrhovatel nerozlišuje líh určený k použití pro stanovený účel a 

konečný výrobek obsahující líh, který měl uživatel osvobozen v souladu 

se zákonem tak, aby mu nevznikla povinnost daň přiznat a zaplatit při 

„předání“ finálního výrobku do obchodního řetězce či konečnému 

spotřebiteli. 
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řetězci tak, aby  se takto osvobozený dostal ke konečnému spotřebiteli.  

Národní předpis, zákon o spotřebních daních, není v této části plně 

harmonizován, zejména se Směrnicí Rady 92/83/EHS a neodpovídá 

harmonizovaným předpisům Evropského společenství. 

 

Úplné znění po doplnění navrženého textu: 

§ 3 Pro účely tohoto zákona se rozumí 

i) uživatelem vybraných výrobků osvobozených od daně (dále 

jen "uživatel") právnická nebo fyzická osoba, která přijímá a užívá, 

případně podle § 52a, 53 nebo 73 prodává dalšímu uživateli, vybrané 

výrobky osvobozené od daně; uživatelé mají postavení daňových 

subjektů bez povinnosti se registrovat, 

162. Potravinářská 

komora České 

republiky 

4. Z ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY (ke každé připomínce je 

třeba uvést konkrétní ustanovení – článek, §, odst., písmeno, případně 

bod, jehož se připomínka týká a návrh nového znění, podmínkou pro 

uplatnění je uvedení odůvodnění navrhované změny!) 

Připomínka k § 12 odst. 1 

na konci textu odstavce doplnit slova „ a § 73 odst. 3 a 4“ 

 

Odůvodnění k § 12 odst. 1 

Dnes musí uživatel, osoba, která přijímá a užívá mj. i osvobozené 

lihové výrobky, uplatnit nárok na osvobození (nejen) lihového výrobku 

u plátce nebo jiného uživatele povinně, písemně před vydáním těchto 

osvobozených (nejen) lihových výrobků. Jinak nárok na vydání těchto 

vybraných výrobků bez daně nevznikne. Tento princip neumožňuje 

přeprodej v rámci reálného obchodního řetězce výrobce-velkoobchod-

maloobchod-zákazník. 

Proto navrhujeme doplnění ustanovení § 12 odst. 1 o výčet osob, 

uživatelů, kteří nemusí mít pro příjem a užívání těchto osvobozených 

lihových výrobků povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od 

daně (viz § 73 odst. 3 a 4) a lze je pak tedy přeprodávat v obchodním 

řetězci 

 

Úplné znění po doplnění navrženého textu: 

§ 12 Uplatnění nároku na osvobození od daně 

Nevyhověno. 

Připomínka jde nad rámec předloženého návrhu zákona, který byl 

rozeslán v rámci vnějšího připomínkového řízení. 

Předkládaná úprava je v dané podobě neakceptovatelná, neboť narušuje 

princip fungování osvobození od spotřební daně a nastavení celého 

systému. 

Předkladatel však předpokládá diskuzi nad případnou úpravou 

osvobození malých balení „aromat“ (nad rámec příslušné směrnice) 

v rámci přípravy další řádné novely zákona o spotřebních daních, 

kterou v současné době připravuje. 

Při diskuzích je také mimo jiné nutno vzít v potaz případné kolize se 

zákonem o povinném značení lihu. 
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(1) Nárok na osvobození vybraného výrobku od daně, včetně odkazu 

na příslušné ustanovení tohoto zákona, podle něhož je nárok 

uplatňován, je uživatel povinen uplatnit písemně u plátce nebo 

uživatele, a to nejpozději před jejich vydáním, jinak nárok na vydání 

vybraných výrobků bez daně nevznikne. To se netýká uživatelů 

uvedených v § 53 odst. 5 a § 73 odst. 3 a 4. 

162. Potravinářská 

komora České 

republiky 

5. Z ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY (ke každé připomínce je 

třeba uvést konkrétní ustanovení – článek, §, odst., písmeno, případně 

bod, jehož se připomínka týká a návrh nového znění, podmínkou pro 

uplatnění je uvedení odůvodnění navrhované změny!) 

Připomínka § 14 odst. 2 

V rámci tohoto odstavce  

o U písmena c) doplnit na konci textu větu „ s výjimkou výrobků 

uvedených do volného daňového oběhu na území České republiky 

osvobozených dle §71 odst. 1 písm. c)“ 

o  U písmena e) doplnit bod 4. v následujícím znění „ukončení dopravy 

nebo převzetí zboží na území jiného členského státu v případě uvedení 

výrobků do volného daňového oběhu na území České republiky 

osvobozených dle §71 odst. 1 písm. c).“ 

o Na konec odst. 2 doplnit větu „V případě uvedení výrobků do 

volného daňového oběhu na území České republiky osvobozených dle 

§71 odst. 1 písm. c) neplatí podmínka d) v případě že do doby podání 

příslušného řádného daňového přiznání byla splněna podmínka e).“ 

 

Odůvodnění k 14 odst. 2 

V současné implementaci plátce daně u výrobků osvobozených dle §71 

odst. 1) písm. c) ručí za vypořádání daně v jiném členském státě EU. 

Obecně, ale procesní praxe není synchronizována s ostatními 

členskými státy EU a problém nastává v zemích, kde je osvobození od 

spotřební daně z lihu v potravinách řešeno jiným procesem. Odběratelé 

tedy často netuší jaký doklad a proč je po nich ze strany českých 

subjektů požadován. Příkladem problému je situace, kde je například 

osvobození pro líh zakotveno v zákoně, tak jak je tomu v Polsku. Kdo 

je v ten moment odpovědným orgánem dle odst. 2 písmene e)? Je to 

zákonodárná instituce, nebo je to úřad spravující ostatní spotřební daně, 

nebo daně obecně? Může pak český subjekt vyjádření požadovat po 

zahraničním úřadu? Dopadem pak může být nežádoucí dvojí zdanění, 

Nevyhověno. 

Viz odůvodnění k připomínce č. 162/4. 
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kvůli nesplnění formalit, které v principu není jak splnit. 

Úprava se týká jednak omezení povinnosti navrácení zjednodušeného 

průvodního dokladu, jehož proces zpracování není plně 

synchronizován a zejména vyžadován v ostatních členských státech EU 

a tedy může být pro evropské odběratele matoucí a nepřehledný. 

Druhá úprava zajišťuje, že daňový subjekt z České republiky ručí za 

spotřební daň pouze na území České republiky, tím že unese důkazní 

břemeno o dodání zboží mimo daňové území České republiky v rámci 

EU. 

Třetí úprava řeší spornou situaci, kdy je splnění podmínky paragrafu 14 

odst. 2 písmeno d) fakticky realizováno podáním daňového přiznání. V 

případě řádného daňového přiznání k tomu dojde až následující měsíc 

po dodání zboží a nárok na vrácení lze tedy uplatnit až s měsíčním 

zpožděním. Plátce tedy v jednom měsíci splní všechny faktické 

podmínky paragrafu 14 vyjma písmene d), ale i tak musí daň zaplatit a 

žádat vrácení s měsíčním zpožděním. Jedinou cestou v rámci současné 

úpravy by bylo podání mimořádného daňového přiznání ještě v měsíci 

dodání zboží a vypořádání v rámci řádného daňového přiznání 

podaného v dalším měsíci. Toto by však vedlo k neúčelné 

administrativní zátěži jak na straně plátce, tak i na straně správce daně. 

Závěrem je nutné konstatovat, že obecně má správce daně z oznámení 

dle paragrafu 31 informaci o realizaci transportu vybraných výrobků. 

Paragraf 14 odst. 2 písmeno a) v praxi týkajících se výrobků splňující 

podmínku paragrafu 71 odst. 1 písm. c) známená, že každé oznámení 

dle paragrafu 31 je doplněno o textaci splňující zároveň podmínku 

paragrafu 14 odst. 2 písmeno a). Ani jednu oznamovací povinnost sice 

nelze reálně použít pro kontrolu průběhu přepravy, protože není žádná 

časová podmínka jak dopředu oznámení zaslat a z praktických důvodů 

v rámci sjednávání ani nemůže být. Zaslané oznámení dává ale zpětně 

přehled o pohybu zboží a nijak se tedy úpravou nezmenšuje možnost 

kontroly ze strany správce daně. 

 

Úplné znění po doplnění navrženého textu: 

§ 14 Vracení daně plátci 

(2) Plátci, který dopraví vybrané výrobky uvedené do volného 

daňového oběhu na daňovém území České republiky do jiného 

členského státu pro účely podnikání nebo pro plnění úkolů 

veřejnoprávního subjektu, vzniká nárok na vrácení daně za podmínek, 
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že 

... 

c) předloží navrácené vyhotovení zjednodušeného průvodního dokladu 

řádně potvrzené příjemcem s výjimkou výrobků uvedených do volného 

daňového oběhu na území České republiky osvobozených dle §71 odst. 

1 písm. c) 

... 

e) předloží doklad o 

1. zaplacení daně v členském státě určení, 

2. zaplacení daně v členském státě, ve kterém došlo ke ztrátě během 

dopravy nebo ve kterém byla ztráta během dopravy zjištěna s výjimkou 

nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení, nebo 

3. skutečnosti, že vybraný výrobek není v členském statě určení 

předmětem daně nebo že je od daně osvobozen, vydaný příslušnými 

orgány členského státu určení, 

4. ukončení dopravy nebo převzetí zboží na území jiného členského 

státu v případě uvedení výrobků do volného daňového oběhu na území 

České republiky osvobozených dle §71 odst. 1 písm. c). 

… 

Nárok na vrácení daně vzniká dnem splnění poslední podmínky ze 

všech podmínek uvedených v písmenech a) až f). V případě uvedení 

výrobků do volného daňového oběhu na území České republiky 

osvobozených dle §71 odst. 1 písm. c) neplatí podmínka d) v případě 

že do doby podání příslušného řádného daňového přiznání byla splněna 

podmínka e). 

162. Potravinářská 

komora České 

republiky 

6. Z ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY (ke každé připomínce je 

třeba uvést konkrétní ustanovení – článek, §, odst., písmeno, případně 

bod, jehož se připomínka týká a návrh nového znění, podmínkou pro 

uplatnění je uvedení odůvodnění navrhované změny!) 

Připomínka k § 66 odst. 2 

na konci odst. 2 doplnit větu „To se netýká konečného spotřebitele, 

který je oprávněn přijímat bez povolení k přijímání a užívání výrobky 

obsahujících líh osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. c) ve 

spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru mimo rámec své 

podnikatelské činnosti.“ 

Nevyhověno. 

Viz odůvodnění k připomínce č. 162/4. 
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Odůvodnění k 66 odst. 2 

Toto ustanovení ukládá povinnost osobám pořizující líh osvobozený od 

daně podle § 71 odst. 1 písm. c) oznámit správci daně první nákup nebo 

dovoz v kalendářním roce tohoto osvobozeného lihu. Tato povinnost 

by se neměla vztahovat na konečné spotřebitele, kteří pořizují tyto 

výrobky nahodile a podle své potřeby a výhradně jen pro vlastní 

spotřebu. Objem výrobku je zvolen s ohledem na ustanovení § 12a 

zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu. 

 

Úplné znění po doplnění navrženého textu: 

§ 66 Plátce daně z lihu 

(2) Právnické a fyzické osoby podle odstavce 1 písm. b) jsou povinny 

oznámit v každém kalendářním roce první nákup nebo dovoz výrobků 

obsahujících líh osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. c) 

správci daně. To se netýká konečného spotřebitele, který je oprávněn 

přijímat bez povolení k přijímání a užívání výrobky obsahujících líh 

osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. c) ve spotřebitelském 

jednotkovém balení o objemu do 0,06 litru mimo rámec své 

podnikatelské činnosti. 

162. Potravinářská 

komora České 

republiky 

7. Z ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY (ke každé připomínce je 

třeba uvést konkrétní ustanovení – článek, §, odst., písmeno, případně 

bod, jehož se připomínka týká a návrh nového znění, podmínkou pro 

uplatnění je uvedení odůvodnění navrhované změny!) 

Připomínka k § 73 

v rámci tohoto § provést následující změny 

o doplnit odstavec 3. ve znění: „Líh osvobozený od daně je konečný 

spotřebitel oprávněn přijímat a užívat bez povolení  k přijímání a 

užívání lihu osvobozeného od daně podle §71 odst. 1 písm. c) 

v jednotkovém balení o objemu nejvýše 0,06 litru mimo rámec své 

podnikatelské činnosti“ 

o doplnit odstavec 4. ve znění „Líh osvobozený od daně podle § 71 

odst. 1 písm. c) v jednotkovém balení o objemu nejvýše 0,06 litru lze v 

rámci podnikatelské činnosti přijímat a prodávat bez povolení k 

přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně pouze za účelem jejich 

prodeje konečnému spotřebiteli.“ 

Nevyhověno. 

Viz odůvodnění k připomínce č. 162/4. 
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Odůvodnění k § 73 

Dosavadní úprava neumožňuje přeprodávat líh osvobozený od daně 

dalším uživatelům (viz komentář k § 3). Navrhujeme tedy možnost 

přeprodeje těchto výrobků doplnit do zákona tak, aby bylo toto 

umožněno v distribučním řetězci ke konečnému spotřebiteli a 

nedocházelo k jeho diskriminaci. 

 

Úplné znění po doplnění navrženého textu: 

§ 73 Povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně 

… 

(3) Líh osvobozený od daně je konečný spotřebitel oprávněn příjímat a 

užívat bez povolení  k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně 

podle §71 odst. 1 písm. c) v jednotkovém balení o objemu nejvýše 0,06 

litru mimo rámec své podnikatelské činnosti 

(4) Líh osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. c) v jednotkovém 

balení o objemu nejvýše 0,06 litru lze v rámci podnikatelské činnosti 

přijímat a prodávat bez povolení k přijímání a užívání lihu 

osvobozeného od daně pouze za účelem jejich prodeje konečnému 

spotřebiteli. 

180. Asociace 

provozovatelů 

poukázkových 

systémů 

1. Z Úvodem  

Ministerstvo financí předložilo do meziresortního připomínkového 

řízení návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 

některé další zákony. Součástí tohoto návrhu zákona je i novelizace 

zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů. V rámci této 

novelizace ministerstvo financí navrhuje mimo jiné zavést novou 

daňovou výjimku, a to možnost zaměstnavatele přispívat 

zaměstnancům na stravování formou peněžitého příspěvku. Jako 

Provozovatelé stravenkových systémů (Sodexo, Edenred, UP a Benefit 

Management) zastupujeme naprostou většinu stravenkového trhu. 

Máme mezi sebou firmy, které na trhu působí přes 25 let, i firmy 

mladší, a zároveň firmy se zahraniční i českou majetkovou účastí.  

Jsme toho názoru, že zavedení tzv. stravenkového paušálu povede v 

důsledku ke zrušení institutu zaměstnaneckého stravování jako celku, a 

to nejen stravenek, ale i zaměstnaneckých jídelen, protože ty jsou 

zaměstnavateli dotovány na základě stejného ustanovení jako 

stravenky. To by se samozřejmě dotklo předmětu našeho podnikání, ale 

Nevyhověno. 

Jedná se pouze o rozšíření forem daňově zvýhodněného 

zaměstnaneckého stravování. Pokud zaměstnavateli vyhovuje stávající 

způsob zajištění stravování zaměstnanců formou stravenek nebo 

závodních jídelen, o daňovou podporu nepřichází. 

 

Tato situace by ale mohla nastat pouze v případě, pokud by 

zaměstnanec souhlasil se snížením své smluvně garantované mzdy, 

která mu náleží za vykonanou práci. Jedná se o mzdovou problematiku, 

která spadá do oblasti pracovněprávních předpisů, nikoliv daňových. 

Oproti tomu paušální peněžní příspěvek na stravu s výkonem práce 

nijak nesouvisí a je zaměstnanci poskytován bez ohledu na jím 

odvedenou práci. 
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také 3,3 milionu zaměstnanců, kteří v současné době zaměstnanecké 

stravování v České republice využívají. Systémy zaměstnaneckého 

stravování jsou přitom velmi populárním institutem nejen v České 

republice, ale i v mnoha dalších evropských státech a mají pozitivní 

dopady nejen na zdraví a pohodu zaměstnanců, ale také na sektor 

restaurací a jiných stravovacích zařízení a na veřejné rozpočty.  

Není pravdou, jak je uvedeno v hodnocení dopadů návrhu zákona, že 

by zavedení stravovacího paušálu vedlo ke zvýšení disponibilního 

důchodu domácností. Zaměstnavatelé by využívali institut peněžitého 

příspěvku na stravování k daňové optimalizaci, tj. poskytovali by ho 

místo mzdy. Shodujeme se s Ministerstvem financí v tom, že by 

navrhované opatření mělo negativní dopad na tržby restaurací a 

domníváme se, že by tento dopad byl výrazný. Zároveň se shodujeme 

na tom, že by opatření mělo negativní dopad na státní rozpočet, 

přičemž tento dopad by byl ještě vyšší, než Ministerstvo financí 

kalkuluje.  

S navrhovanými změnami tímto vyjadřujeme svůj nesouhlas. Detaily a 

podklady uvádíme níže v konkrétním odůvodnění. 

180. Asociace 

provozovatelů 

poukázkových 

systémů 

2. Z K novele části zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  

Navrhuje se do § 6 odst. 9 písm. b) nově doplnit text  

nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci 

na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % 

horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům 

odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin; 

peněžitý příspěvek v této výši nepodléhá výkonu rozhodnutí ani 

exekuci,  

Provozovatelé stravenkových systémů navrhují zachování 

současného znění ustanovení, tedy  

§6 odst. 9:  

Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny  

b) hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění 

zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v 

rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných 

subjektů, a odmítnutí navrhovaných změn.  

Tato připomínka je zásadní. 

Nevyhověno. 

Záměr úpravy je poměrně již dlouhou dobu diskutovaným problémem, 

který dospěl už do svého finálního řešení.  Není zřejmé, proč by neměl 

být obsažen právě v této novelizaci zákona o daních z příjmů a nabízí 

řešení pro širší okruh zaměstnavatelů a zaměstnanců. Ambicí tohoto 

návrhu není zrušit stravenky, ale vytvořit takové podmínky, aby bylo 

možné zaměstnancům přispívat na stravování s daňovou podporou i 

jiným způsobem, než prostřednictvím závodních jídelen nebo 

stravenek, jejichž daňové výhody zůstanou v plné míře zachovány. 
Není v kompetenci daňových odborů Ministerstva financí rozhodovat o 

projednávání zákonných úprav, ty jsou svěřeny vládě. 

180. Asociace 

provozovatelů 

poukázkových 

3. Z K novele části zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  

Navrhuje se změna § 24 odst. 2 písm. j bodu 4 a to v následujícím 

Nevyhověno. 

Záměr úpravy je poměrně již dlouhou dobu diskutovaným problémem, 

který dospěl už do svého finálního řešení.  Ambicí tohoto návrhu není 
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systémů znění, přičemž navrhované změny jsou vyznačeny tučně.  

provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo 

příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a 

poskytované jako nepeněžní plnění až do výše 55 % ceny jednoho jídla 

za jednu směnu110) směnu podle zákoníku práce, maximálně však do 

výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. 

a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin horní hranice stravného, 

které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při 

pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, nebo na peněžitý příspěvek na 

stravování. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), 

pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny 

trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj 

(náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny v 

úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen 

poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu110a), bude 

delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za 

zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle 

zvláštního právního předpisu23b). Za stravování ve vlastním 

stravovacím zařízení se považuje i stravování zabezpečované ve 

vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů,  

Provozovatelé stravenkových systémů navrhují zachování 

současného znění ustanovení, tedy odmítnutí navrhovaných změn. 

Naše připomínka je zásadní.  

Odůvodnění:  

Závodní stravování je dlouhodobě součástí české zaměstnanecké 

kultury a využívá ho v České republice celkem 3,3 milionů 

zaměstnanců. Ti zaměstnavatelé, kteří z kapacitních nebo jiných 

důvodů nechtějí nebo nemohou mít jídelnu, poskytují svým 

zaměstnancům stravenky – celkem se jedná o 1,5 milionu zaměstnanců, 

a větší část, tedy 1,8 milionu zaměstnanců využívá ke svému 

stravování zaměstnanecké kantýny. Další zaměstnavatelé mohou 

využívat služby rozvozu jídla, případně si zajistit přímé smlouvy s 

restauracemi. Zaměstnavatelé, kteří žádnou podporu stravování 

neposkytují, si to nemohou dovolit z ekonomických důvodů, případně 

poskytují jiné benefity.  

zrušit stravenky, ale vytvořit takové podmínky, aby bylo možné 

zaměstnancům přispívat na stravování s daňovou podporou i jiným 

způsobem, než prostřednictvím závodních jídelen nebo stravenek, 

jejichž daňové výhody zůstanou v plné míře zachovány.  
Z uvedeného vyplývá, že APROPOS připouští, že stravenky v řadě 

případu vůbec neslouží na zajištění stravování zaměstnance (jen některé 

maloobchodní řetězce umožňují filtraci zboží, přičemž je uvedeno, že 

60 % stravenek je utraceno v restauracích, ale není dohledatelné, zda 

stravenku uplatnil právě zaměstnanec). V tomto ohledu jsou tedy 

dopady stejné, jako u stravenkového paušálu. 

Ani stravenka v řadě případů nezajišťuje podporu stravování 

zaměstnance, kterému je určena (viz výše). 

Návrh tak v žádném případě neomezuje funkci stávajícího systému, ale 

nabízí rozšíření těm, kteří nechtějí, nebo i nemohou, podpořit své 

zaměstnance ve stravování formou stravenek či formou závodního 

stravování.  

Ministerstvo financí nesouhlasí s tvrzením, že změna podpory 

stravování by znamenala významnou změnu preferencí zaměstnanců 

ohledně pravidelného stravování. To, zda lidé chodí na oběd, je jejich 

osobní rozhodnutí, které nezmění skutečnost, že přestanou dostávat 

stravenky. Zavedení stravenkového paušálu je třeba chápat spíše jako 

narovnání podmínek pro zaměstnance, jejichž zaměstnavatelé vzhledem 

k vyšší administrativní zátěži s poskytováním stravenek (případně 

nákladnosti zajištění závodního stravování) zvolili cestu nulové 

podpory stravování. Stravenkový paušál s sebou navíc nenese žádné 

dodatečné náklady pro zaměstnavatele v podobě provize ani dodatečné 

náklady v podobě nevyužití jako je tomu u stravenek. 

Využije-li tedy zaměstnavatel možnosti poskytovat tzv. stravenkový 

paušál, pak bude záležet výhradně na stravovacích návycích a 

preferencích zaměstnance, jak tyto prostředky využije, tj. jakým 

způsobem se bude stravovat. 

V důvodové zprávě i v RIA je odhadovaný dopad zavedení peněžitého 

příspěvku na stravování vyčíslen v celkové výši 4,9 mld. Kč (vč. 

dopadů na zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatelů) na úrovni 

veřejných rozpočtů. Částka 2,6 mld. Kč, která je citována ze zmiňované 

analýzy, je kumulativní dopad více opatření, a to zavedení 

stravenkového paušálu a prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z 

prodeje nemovité věci, a to pouze na úrovni státního rozpočtu. Takto je 

 
110) § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce.   
110a) § 88 odst. 4 zákoníku práce.   
23b) § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.   
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Provozovatelé stravenkových systémů mají důvodné obavy, že by 

zavedení možnosti poskytovat zaměstnancům peněžitý příspěvek na 

místo nepeněžitého plnění výrazně ohrozilo systém zaměstnaneckého 

stravování a v konečném důsledku vedlo k jeho zániku. Systém 

zaměstnaneckého stravování je jedinečný právě díky účelovosti. 

Zaměstnanci chodí na obědy do firemních kantýn a zaměstnanci se 

stravenkami utrácejí svůj příspěvek právě za stravování díky jedinečné 

smluvní síti. Dle našich dat je 60 % stravenek utraceno v restauracích 

během obědů a zbylých 40 % je utraceno za jídlo v maloobchodě, 

přičemž některé maloobchodní řetězce svými interními systémy 

umožňují filtraci zboží tak, aby se za stravenky dalo koupit opravdu jen 

jídlo a potraviny k přímé spotřebě. Je dobré na tomto místě 

poznamenat, že možnost zneužívání stravenek je výrazně snížena i v 

souvislosti se zavedením elektronických stravenkových karet - ty 

jednak snižují administrativu jak pro zaměstnavatele, tak pro zařízení, 

která je akceptují, a zároveň umožnují snazší filtraci produktů, za které 

je lze utrácet.  

Daňové zvýhodnění, které umožňuje od daně z příjmů osvobodit 

hodnotu stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění 

zaměstnavatele zaměstnancům se týká zaměstnaneckých kantýn i 

stravenek. V případě, že by došlo k zavedení možnosti vyplácet 

zaměstnancům peněžité plnění, obáváme se, že by jídelny i stravenky 

byly velmi ohroženy, protože většina zaměstnanců by si zvolila 

peněžitou podporu namísto nepeněžité. Tím by v podstatě došlo k 

zániku systému zaměstnaneckého stravování v České republice. 

Rádi bychom také upozornili na fakt, že sekundárním efektem 

poskytování stravenek je podpora sektoru restaurací a jiných 

stravovacích služeb. Na základě nám dostupných dat víme, že 

restauracím přinášejí zákazníci platící stravenkami až 2/3 jejich tržeb v 

době obědů. Do systému zaměstnaneckého stravování je zapojeno 20 

000 restaurací. Domníváme se, že by možnost poskytnutí peněžitého 

paušálu vedla v důsledku k situaci, že by restaurace přišly o velkou část 

svých poledních tržeb. Podle studie Institutu oceňování majetku 

Vysoké školy ekonomické v Praze, kterou si zadala Asociace malých a 

středních podniků v roce 2020, by tržby restaurací a kantýn klesly o 

částku až 35 mld. Kč ročně a o práci by mohlo přijít až 29 tisíc lidí. 

Důležitým faktem je také skutečnost, že průměrná cena oběda byla v 

roce 2019 125 Kč, což je pro většinu zaměstnanců bez podpory 

zaměstnaneckého stravování částka nad jejich možnosti. Za rok by tak 

museli na obědy vydat částku vyšší, než je čistá průměrná měsíční 

mzda. Dle průzkumu Asociace malých a středních podniků z roku 2018 

chodí lidé, kteří dostávají od svého zaměstnavatele stravenky, na oběd 

částka i v příslušných dokumentech popsána. 

 

Tvrzení, že by jídelny i stravenky byly velmi ohroženy, protože většina 

zaměstnanců by si zvolila peněžitou podporu namísto nepeněžité, je 

liché už z toho důvodu, že primárně toto rozhodnutí bude záležet na 

zaměstnavateli, nikoli na zaměstnanci.  

Dále nelze souhlasit s tvrzením, že poskytování stravenek formou 

stravenkových karet by eliminovalo veškeré náklady a provize spojené 

s institutem stravenek, jelikož se lze domnívat, že tyto tvoří podstatu 

podnikání stravenkových společností. 

Rovněž objem nevyužitých stravenek v řádech desítek milionů Kč 

ročně v žádném případě nelze považovat za zanedbatelný. 

Odhad rozpočtových dopadů zavedení peněžitého příspěvku na 

stravování (uvedeno i v důvodové zprávě a v RIA) vycházel z 

předpokladu, že příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu 

poskytnou zaměstnavatelé zaměstnancům, kteří v současné době 

nepobírají stravenky ani nemají možnost závodního stravování. 

S tím, že pokud zaměstnavatelé začnou nově zaměstnancům poskytovat 

peněžitý příspěvek místo stávajícího režimu, žádné dodatečné 

rozpočtové dopady to nepřinese, protože jak stávající daňově 

zvýhodněné formy poskytovaného stravování, tak tato nová forma je od 

daně osvobozena a není zpojistněna. 

Vzhledem k současné ekonomické situaci byla podstatným způsobem 

snížena predikce daní z příjmů, proto dopady uvedené v RIA a v 

důvodové zprávě jsou nadhodnocena. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPYKLEGX)



- 130 - 

 

3x častěji než lidé, kteří stravenky k dispozici nemají. Vzhledem k výše 

uvedenému je tedy na místě předpokládat, že by v důsledku 

neposkytování stravenek zaměstnancům, nastala pro některé provozy v 

tomto sektoru kritická situace.  

Na tomto místě bychom také rádi uvedli na pravou míru argument o 

příliš vysokých provizích, které restaurace platí za akceptaci stravenek. 

Výše provize je vždy záležitostí dvoustranné dohody, na základě dat 

byla v roce 2019 průměrná výše provize 3,9 %. Stravenkové firmy 

napomáhají k propojování uživatelů a smluvních restaurací. Součástí 

služeb stravenkových firem je i marketingová komunikace jednotlivých 

restaurací směrem k jejich uživatelům. Ve srovnání s ostatními 

službami existujícími na trhu, které přivádějí do provozu zákazníky, 

typicky Dáme jídlo nebo Uber Eats, u kterých se provize pohybuje 

řádově jinde (typicky 25 – 35%), jsme toho názoru, že provizi za účast 

ve smluvní síti na akceptaci stravenek rozhodně nelze považovat za 

nepoměrně vysokou.  

Nesouhlasíme ani s tvrzením, že stravenkový paušál zpřístupní podporu 

stravování firmám, které ji dnes nečerpají. Jednak stravenkový paušál 

nezajišťuje podporou stravování, ale pouze nabízí nezdaněné peníze. 

Ale především zaměstnavatelé, kteří žádnou podporu stravování 

neposkytují, si to nemohou dovolit z ekonomických důvodů, případně 

poskytují jiné benefity. Důvodem neposkytování stravenek tak 

rozhodně není administrativní náročnost, která je u stravenkových karet 

totožná s případným paušálem. A důvodem není ani výše provize 

stravenkových firem, která není 2 %, jak je nesprávně uváděno v RIA, 

ale v průměru činí méně než 0,8 %. Rovněž objem nevyužitých 

stravenek není 150 milionů Kč jak se píše ve zprávě RIA, ale necelých 

70 milionů Kč ročně. 

Dle zprávy RIA k připomínkovanému materiálu by byl negativní dopad 

na státní rozpočet celkem ve výši 2,4 mld. Kč ročně. Obáváme se však, 

že toto číslo je nevěrohodné. Možnost peněžitého příspěvku by 

pravděpodobně vedla k jeho zneužívání zaměstnavateli na úkor mezd, 

nikoli k jeho vyplácení nad jejich rámec. To by mělo negativní dopad 

na výpočet náhrad – základ pro výpočet náhrad by se totiž snížil a 

částka vyplacená formou stravovacího paušálu by se do mzdy 

nezapočetla. Pro státní rozpočet by zde byl o poznání nižší výběr na 

dani z příjmů, nehledě na odvody zdravotního a sociálního pojištění, 

které se z částky vyplacené jako peněžitý příspěvek na stravování 

nedovádějí. Podle ekonomické studie Grant Thornton by dopady na 

státní rozpočet mohly dosahovat až částky 21 mld Kč ročně.  

Jsme přesvědčeni, že námi uvedené argumenty a poskytnutá data jsou 
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natolik zásadní, že jsou dostatečným důvodem k odstranění 

navrhovaných ustanovení a zachování původního stavu. 

181. Sdružení pro 

zaměstnanecké 

stravování 

1. D Jménem podnikajících ve stravovacích a gastronomických provozech 

bychom rádi vyjádřili svůj názor k návrhu změny zákona o daních z 

příjmů, kterým se mezi daňové výjimky zavádí tzv. stravenkový 

paušál.  

Téměř 2000 provozovatelů a majitelů restaurací, hospod a jiných 

stravovacích zařízení podepsalo k dnešnímu dni prohlášení, ve kterém 

vyjadřují svůj nesouhlas se zavedením peněžitého příspěvku na 

stravování tak, jak navrhuje ministerstvo financí. 

V souvislosti s tím tedy za subjekty poskytující zaměstnanecké 

stravování vyjadřujeme s uvedeným návrhem zásadní nesouhlas a 

navrhujeme zachování stávajícího stavu. Máme pro to následující 

důvody: 

● Polední pauza a společný oběd jsou pro zaměstnance velmi důležitou 

součástí jejich pracovního dne. ILO – Mezinárodní organizace práce 

upřednostňuje význam nutričně adekvátní stravy pro zaměstnance více 

než 100 let. Pokud je zaměstnanecké stravování podporováno 

účelovým příspěvkem, ať už na stravování v restauračních zařízeních 

nebo zaměstnaneckých v kantýnách, obědvají zaměstnanci častěji. 

Podle průzkumu Asociace malých a středních podniků (AMSP) z r. 

2018, chodí lidé, kteří, dostávají od svého zaměstnavatele stravenky na 

oběd až 3x častěji než zaměstnanci bez stravenek. Jsme přesvědčeni, že 

zavedení stravovacího paušálu povede k poklesu kvality stravovacích 

návyků a následně ke snížení efektivity a produktivy. 

● Se zavedením stravenkového paušálu lidé omezí pravidelné obědy v 

restauracích, a to bude mít v důsledku škodlivý dopad nejen na zdraví a 

pohodu zaměstnanců, ale především na provozovny, které si mohou 

dovolit připravovat výhodná polední menu právě díky hostům platícím 

stravenkami. Jsme přesvědčeni, že zavedení stravovacího paušálu by 

znamenalo významný pokles tržeb (až 40% pochází právě ze 

stravenek), což by vedlo buď k podstatnému zdražení anebo úplnému 

uzavření provozu a propouštění. 

● Domníváme se, že obzvlášť v tak krátké době po zavedení EET a v 

době, kdy se budou mnohé provozy potýkat s existenčními problémy 

po koronavirové krizi, by zavedení peněžitého příspěvku na stravování 

bylo pro tento sektor kritické. Nesouhlasíme s Asociací hotelů a 

restaurací (AHR), která opakovaně komunikuje, že její členové tuto 

navrhovanou změnu vítají. Členy AHR je asi 300 především 

turistických zařízení (hotely a restaurace ve vyšší cenové kategorii), 

Nevyhověno. 

Záměr úpravy je poměrně již dlouhou dobu diskutovaným problémem, 

který dospěl už do svého finálního řešení.  Ambicí tohoto návrhu není 

zrušit stravenky, ale vytvořit takové podmínky, aby bylo možné 

zaměstnancům přispívat na stravování s daňovou podporou i jiným 

způsobem, než prostřednictvím závodních jídelen nebo stravenek, 

jejichž daňové výhody zůstanou v plné míře zachovány. 

 

Tvrzení, že zavedení stravovacího paušálu povede k poklesu kvality 

stravovacích návyků a následně ke snížení efektivity a produktivity, 

není přesvědčivé. Nelze totiž očekávat, že ze dne na den zaměstnanci 

přestanou mít potřebu se v průběhu pracovního dne stravovat. Není tedy 

jasné, z jakého důvodu by zaměstnanci měli přestat chodit obědvat do 

restaurací jen z toho důvodu, že by tu samou částku za oběd neuhradili 

stravenkami, ale hotovostí. Restaurace v současné době neposkytují 

žádný benefit těm zákazníkům, kteří svou útratu uhradí ve stravenkách. 

Nelze tudíž důvodně očekávat trend nastíněný v připomínce. 

 

Rovněž nelze tvrdit, že by případné omezení stravování v restauracích, 

mělo za následek škodlivý dopad na zdraví a pohodu zaměstnanců, kdy 

bezesporu se jistý podíl zaměstnanců právě z důvodu zájmu o své 

zdraví stravuje mimo restaurační zařízení a upřednostňuje např. 

vlastnoručně připravenou stravu.  

 

Využije-li tedy zaměstnavatel možnosti poskytovat tzv. stravenkový 

paušál, pak bude záležet výhradně na stravovacích návycích a 

preferencích zaměstnance, jak tyto prostředky využije, tj. jakým 

způsobem se bude stravovat. 
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které se primárně na zaměstnanecké stravování nezaměřují. 

181. Sdružení pro 

zaměstnanecké 

stravování 

2. Z Navrhujeme tedy aby text § 6 odst. 9 písm. b) nebyl nově doplněn o 

text: 

nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci 

na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % 

horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům 

odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin; 

peněžitý příspěvek v této výši nepodléhá výkonu rozhodnutí ani 

exekuci , 

A změny uvedené níže tučně, aby nebyly do současného znění zákona 

o daních z příjmů zapracovány: 

§ 24 odst. 2 písm. j) bod 4: 

provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo 

příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a 

poskytované jako nepeněžní plnění až do výše 55 % ceny jednoho jídla 

za jednu směnu110) směnu podle zákoníku práce, 1 maximálně však do 

výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. 

a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin horní hranice stravného, 

které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při 

pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, nebo na peněžitý příspěvek na 

stravování. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), 

pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny 

trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj 

(náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny v 

úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen 

poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu110a), 2 bude 

delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za 

zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle 

zvláštního právního předpisu23b). Za 3 stravování ve vlastním 

stravovacím zařízení se považuje i stravování zabezpečované ve 

vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů, 

Naše připomínka k předmětnému textu je zásadní. 

Nevyhověno. 

Záměr úpravy je poměrně již dlouhou dobu diskutovaným problémem, 

který dospěl už do svého finálního řešení.  Není zřejmé, proč by neměl 

být obsažen právě v této novelizaci zákona o daních z příjmů a nabízí 

řešení pro širší okruh zaměstnavatelů a zaměstnanců. Ambicí tohoto 

návrhu není zrušit stravenky, ale vytvořit takové podmínky, aby bylo 

možné zaměstnancům přispívat na stravování s daňovou podporou i 

jiným způsobem, než prostřednictvím závodních jídelen nebo 

stravenek, jejichž daňové výhody zůstanou v plné míře zachovány. 
Není v kompetenci daňových odborů Ministerstva financí rozhodovat o 

projednávání zákonných úprav, ty jsou svěřeny vládě. 

 

Připomínky neuplatnila tato připomínková místa: 

 
110) § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce. 
110a) § 88 odst. 4 zákoníku práce. 
23b) § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. 
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Centrální depozitář cenných papírů, CZECH TOBACCO CORPORATION a.s., CzechInvest, Česká asociace pojišťoven, Česká asociace společností 

finančního poradenství a zprostředkování, Česká obchodní inspekce, Česká televize, Česko-maďarská obchodní komora, Česko-německá obchodní a 

průmyslová komora, Český institut interních auditorů, Český rozhlas, Fórum dárců, Kancelář zdravotního pojištění, Komora certifikovaných účetních, MERKA 

SPEDITION, Národní rada osob se zdravotním postižením, Občanské sdružení majitelů domů v ČR, Ochranná organizace autorská - sdružení autorů děl 

výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Philip Morris ČR, Podnikatelské 

odbory - Unie podnikatelských a živnostenských spolků, Potravinářská komora České republiky, Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, 

Sdružení dovozců a výrobců tabákových výrobků, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, Spolek pro obnovu venkova, Státní fond dopravní infrastruktury, 

Státní fond životního prostředí, Státní pozemkový úřad, Státní tiskárna cenin, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Svaz českých a moravských 

spotřebních družstev, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Svaz účetních, Úřad práce České republiky - 

generální ředitelství, Ústav státu a práva AV ČR, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Zemědělský svaz ČR. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBPYKLEGX)


